
Frumvarp til laga 
um 

verkfræðing landsins.

(Lagl fyrir alþingi 1913).

1. gr.
Verkfræðingur landsins skal skipaður af konungi og hefur hann, undir 

yíirstjórn stjórnarráðsins, á hendi forstöðu vegagjörða landssjóðs og umsjón með 
landssjóðsvegum og öðrum vegum íandsins samkvæmt löguni þeim og öðrum á- 



kvörðunum, er um þá eru sett eða sett kunna að vcrða, og auk þess forstöðu, 
umsjón eða undirbúning annara verklegra framkvæmda, stofnana eða fyrirtækja 
í þarflr hins opinbera, sem stjórnarráðið leggur fyrir hann að annast.

Laun hans eru ákveðin með launalögum.

2. gr.
Stjórnarráðið skipar verkfræðing til aðstoðar honum, en skrifstofukostn- 

aður hans og laun aðstoðarverkfræðings eru ákveðin i fjárlögum.

3. gr.
Lög þessi öðlasl gildi 1. janúar 1914.

A t h u g a s e m d i r við 1 a g a f r u m v a r p þetta:

Verkfræðingur landsins hefur í brjeli til stjórnarráðsins, dags. 5. febr. þ. 
á., farið frarn á það, að landsverkfræðingsstaðan verði gjörð að konunglegu em- 
bætti og launin verði jafnframt hækkuð, þar sem störf þau er þessari stöðu fylgja 
sjeu nú orðin eins yfirgripsmikil eins og forstjóraembættanna fyrir öðrum aðal- 
greinum framkvæmdarstjórnarinnar, svo sem póstmálunum og símamálunum.

Síðan landsverkfræðingastaðan var stofnuð 1893 hafa störf þau, sem verk- 
fræðingnum hafa verið falin, aukist mjög mikið, því bæði hefur verið varið vax- 
andi fjárhæðum til vegagjörðanna, sem hefir frá byrjun verið aðalstarf hans, og 
vegagjörðir og sjerstaklega brúargjörðir og undirbúningur undir þær hafa á síð- 
ari árum verið framkvæmdar af honum, sem erlendir verkfræðingar og verk- 
smiðjur voru áður fengnar til að gjöra. Þetta hefur reynst bæði haganlegra og 
ódýrara. Fyrir utan vegagjörðirnar hafa störf verkfræðingsins aukist við það að 
stjórnarráðið hefur falið honum umsjón með og undirbúning undir aðrar verk- 
tegar framkvæmdir, svo sem mannvirki til varnar vatnságangi og nú siðastliðið 
ár umsjón með mælingum og rannsóknum til undirbúnings járubrautarlagningu 
austur í sýslur frá Reykjavík. Það er nauðsynlegt að framkvæmd slikra mann- 
virkja og rannsóknir til undirbúnings þeirra sjeu gjörðar af mönnum eða undir 
umsjón manna, sem auk nauðsynlegrar sjerþekkingar hafa fengið verklega reynzlu 
hjer á landi og eru kunnugir staðháttum bjer. Eflir því sem verklegar fram- 
kvæmdir vaxa í landinu eykst þörfin á því að hafa fasta stofnun, er landsstjórn- 
in geti leitað til í þeim efnum. Stjórnin verður nú að telja að til þess verði að 
gjöra landsverkfræðingsstarfið að föstu embætti svo launuðu, að sá, sem það 
hefir á hendi, geti gjört það að lífsstarfi sinu og freistist ekki til að fara frá þvi, 
strax og eitthvað annað býðst, og sú reynzla, sem hann hefir fengið i þvi, þann- 
ig fari forgörðum fyrir það opinbera. Það er tilætlunin með þessu lagafrumvarpi 
að gjöra verkfræðing landsins, með hjálp aðstoðarverkfræðings hans, að aðalráða- 
naut landsstjórnarinnar og hjálparmann við verklegar framkvæmdir i landinu, 
bæði við að undirbúa þær og koma þeim i verk. Það er gjört ráð fyrir því, að 
vegamál landsins, i víðasta skilningi verði eins og hingað til gjörð að aðalstarfi 



hans iindir yfirstjórn stjórnarráðsins, en jafnframt er ætlast til þess, að stjórnar- 
ráðið feli honum, eftir þvi sem því þykir þurfa og nýtt og nýtt bætist við, um- 
sjón, forstöðu og undirbúning annara verkfegra framkvæmda i þágu hins opinbera. 

Það hefur þótt rjett, að laun verkfræðingsins verði ákveðin i sömu lögum 
og laun annara áþekkra embættismanna, og eru ákvæði um þau þvi sett í launa- 
lagafrumvarp, sem jafnframt þessu frumvarpi er lagt fyrir Alþingi. Hins vegar 
er ætlast til að aðstoðarfje og skrifstofuköstnaður verkfræðingsins verði eins og 
hingað til veittur á fjárlögunum, með þvi að þarfirnar í þá átt breytast smátt 
óg smátt.

Fylgiskjal.

VERKFRÆÐINGUR LANDSINS 
Reykjavik 5. febr. 1913.

Hjer með vil jeg virðingarfyllst leyfa mjer að fara þess á leit við hið háa 
stjórnarráð, að lagðar verði fyrir næsta Alþihgi tillögur um umbætur á launakjör- 
um minum, sem sjeu í því fólgnar, að árslaunin verði fyrst um sinn hækkuð upp 
i 4000 krónur, og að staða min verði gjörð að konunglegu embætti, með sams- 
konar skyldum og rjettindum og bundin éru við stöður annara embættismanna 
landsins, hvorttveggja frá byrjun næsta fjárhagstimabils að telja.

Jeg hefi nú gegnt núverandi sýslan minni síðan 1. febr. 1905, eða tæp 9 
ár við lok yfirstandandi fjárhagstimabils, ’en þar áður hafði jeg starfað i 2 ár 
undir umsjá Búnaðarfjelags íslands að ránsókn byggingarelna m. m„ og í raun 
rjettri verið einnig þau 2 ár i landsins þjónnstu. Laun mín hafa síðan jeg tók 
við liúverandi sýslan minni verið ávalt hin söniu, 3000 kr. á ári. og eru það 
sömuTaun sem greidd voru fyrst þegar sýslan þessi var stofnuð, sem var árið 1893.

Til 1. júli 1911 hafði jeg samhliða sýslan minni á hendi forstöðu Iðn- 
skólans í Reykjavik, sem borguð var með 500 kr. árlega. Það verk samrýmdist 
að suniu leyti ekki vel aðalstarfi minu, og sótti jeg i brjefi til stjórnarráðsins dags. 
7. okl. 1908 um 500 kr. launaviðbót i þvi'skyni að geta losað mig við Iðnskóla- 
forstöðuna. Stjórnin tók tillögu þessa efnis upp í frumvarpið til fjárlaga fyrir 
1910—11 (sbr. Alþt. 1909, A bls. 42) en fjárlaganefnd n. d. Alþingis telur (A. bls. 
389) hækkunina óþarfa, »ineð því að vjer fáum eigi sjeð að manni þeim sje ó- 
kleift áð halda áfram forslöðu Iðnskólans, og teljum ilt að missa hann frá 
henni«... og var tillaga stjórnanúnar svo felld, og jeg hjelt forstöðu skólans á- 



fram. í athugaseindum minum dags. 3. okt 1910 við tillögur mínar uni fjár- 
veitingar til vegabóta árin 1912-13 vjek jeg að þessu á þann hátt, að jeg fór 
ekki íram á breytiugu, af því að jeg bjóst við að það inundi verða árangurslaust, 
en benti aðeins á að það gæti ávallt koinið fyrir að jeg neyddist til að vanrækja 
annaðhvort, iðnskólaforstöðuna eða starf mitt við vega- og brúagerðir. Fáni dög- 
uin seinna vildi til óhapp og því samfara slys við brúargerðina á Norðurá í 
Borgarfirði, sem færði mjer heim sanninn um það, að ekki tjáði að jeg væri 
bundinn við störf i Reykjavik, og sagði jeg þvi upp skólastjórninni frá lokum 
þess skólaárs, og hefi síðan haft aðeins þau 3000 kr. árslaun, sem verkfræðingi 
landsins eru ákveðin i fjárlögunum.

Jeg hygg að ekki geti orðið skiftar skoðanir um það, að laun þessi eru 
of lág fyrir þetta starf, eins og það nú er orðið, hvort sem borið er saman við 
laun samskonar starfsmanna í öðrum löndum, eða við laun annara starfs- og 
embættismanna, sem helst má líkja við hjer innanlands. Þessu til skýringar læt 
jeg fylgja hjer með yfirlit yfir laun verkfræðinga i Noregi. Jeg vil ekki halda 
því fram, að jatna beri stöðu minni við stöðu vegagerðastjórans þar, sem mun 
nú hafa 8000 kr. árslaun, en hitt er álitamál, hvort hún svari frekar til stöðu 
»overingeniörs« eða wafdelingsingeniör kl. A«. Að vöxtunum til mun það starf, 
sein unnið er árlega undir stjórn minni, nánast svara til starfsins hjá »afdelings- 
ingeniör A«, (í þeim flokki eru amtsverkfræðingar), en með þeim frábrigðum þó, 
að jeg get ekki, eins og þeir leitað til neinna yfirboðara um úrlausn vandasamra 
atriða; þannig eru t. d. allar stórbrýr, sem amtsverkfræðingarnir norsku byggja, 
reiknaðar út fyrir þá á miðstöð vegagerðanna i Kristianíu, undir umsjón »vej- 
direktörsins«, en það verk verð jeg að leysa af hendi sjálfur ásamt með aðstoðar- 
verkfræðingnum, sem hefir lika stöðu hjer eins og wafdelingsingeniör kl. B« i 
Noregi. Starf mitt er því eins vandasamt og starf »overingeniörs« við norsku 
vegagerðirnar, og útheimtir eins mikla þekkingu.

Af hjerlendum störfum liggur næst að bera stöðu mína saman við póst- 
meislara (4000 kr. laun), landssímastjóra (5000 kr.) og verkfræðings Th. Krabbe 
sem síðan 1. jan. 1910 hefir 3700 kr. árslaun. Hann heíir verið skemur í þjón- 
ustu landsins en jeg, og fengið launaviðbót 4 árum áður en jeg nú fer fram á 
launaviðból fyrir mig, og get jeg ekki sælt mig við annað en að jeg fái nú hærri 
launaviðbót en hann fjekk þá, í notuin þess að jeg fæ hana seinna.

Það er vitanlega ekki mitt að dæma um hvort jeg hali staðið svo í stöðu 
minni, að jeg frá þvi sjónarmiði verðskuldi iaunahækkun. Þó get jeg ekki slillt 
mig um að ininna á það, að svo fljólt sem unt var eftir að jeg tók við núverandi 
starfi minu, gerði jeg yíirlit yfir unuar og óunnar vegabætur, sem mjög hafði 
verið kvartað um að vantaði, og varð jeg til undirbúnings þvi að mæla þjóðvegi 
og flutningabrautir nálega á öllu landinu, bæði lagða og ólagða, og ransaka a. 
m. k. lauslega brúarstæði á öllum slórvatnsföllum á þessum leiðum, og var þetla 
mikið verk og ekki vandalaust fyrir mann með jafnlitilli verklegri reynslu og jeg 
hafði þá. Þó þetta verk vitanlega væri ófullkomið, vona jeg að það hafi komið 
að dálitlum notum. Þvínæst beíi jeg komið brúargerðum á smærri og stærri 
vatnsföllum i það horf, að nú eru byggðar varanlegar og þó ódýrar brýrúrjárn- 
bendri steinsteypu allstaðar þar sem staðhættir leyfa, og þurfa þær hvorki við- 
hald nje endurnýjun, nema þær skemmist af einhverjum stórkostlegum náttúru- 
viðburðum; þessi gerð á brúm er svo ný, að ekki var hún kend þegar jeg var 



við verkfræðisnám, heldur hefi jeg kent mjer hana síðan, og ekki er farið að 
byggja slíkar brýr i Noregi enn, en sjeð hefi jeg nýlega að norska vegastjórnin 
hefir fengið sjerfræðing í járnbendri steinsteypu, sem ekki er í rikisins þjónustu, 
til þess að gera teikningar og efnisskrár fyrir sig af nokkrum smábrúm úr járn- 
bendri steinsteypu. Þá hefi jeg og komið þvi á, að járnbrýr þær, sem settar eru 
þar sem steypubrýr verða ekki byggðar staðhátta vegua, eru smíðaðar hjer að 
öllu leyti, og hefir það i för með sjer beinan fjársparnað, auk annars hagnaðar. 
Svo vil jeg og leyfa mjer að minna á það, að mjer hefir einkum nú seinustu ár- 
in, af landsstjórninni verið falin forsjá eða undirbúningur ýmsra annara verka en 
vegagerða, þegar þörf hefir þótt, svo sem vatnsvarnarvirkja (Markarfljót, Holtsá), 
og nú siðast áætlunargerð um járnbraut auslur i Rangárvallasýslu, og hef jeg 
aldrei farið fram á eða fengið neina aukaborgun fyrir slík verk. Jeg geri ráð 
fyrir að þetta verði einnig svo framvegis, því að það virðist hentugra að nota þá 
verkfræðinga, sem nokkra reynslu hafa fengið, til umsjónar og leiðbeininga við 
verklegar framkvæmdir, jafnvel þótt yngri menn þurfi að vinna að þeim, heldur 
en að láta hvern einstakan, og þá eins óreynda menn er þá verður að nota, 
vinna sitt verk útaf fyrir sig.

Pær ástæður, sem jeg hjer þef fært fyrir launahækkun þeirri, er jeg sæki 
uin, ber jeg einnig fram til stuðníngs þeirri málaleitan, að starf mitt verði gert 
að iöstu embætti. Það kann að hafa verið eðlilegt, að verkfræðingnum var gert 
lægra undir höfði en öðrum opinberum starfsmönnu árið 1893, þvi að þá var 
verkleg kunnátta bæði lítil og í litlnm metum hjá þjóðinni, en tíinarnir ættu að 
hafa breylst svo, að störf verkfræðinga væru uú ekki sett i lægri röð en önnur 
slörf i almennings þarfir. í þvi sambandi vil jeg þó leyfa mjer að taka það fram 
að þótt jeg sæki ekki um meiri launahækkun nú, en jeg hjer hef gert, þá tel jeg 
að ef launin verða ákveðin með lögum, þurfi að ákveða framhaldandi hækkun 
með hækkandi þjónustualdri, svo aö lokalaunin ettir t. d. 15 ára þjónustu verði 
ekki lægri en 5000 kr,

Til stuðnings umsókn minni, sjerstaklega að því er launahækkunina 
snertir, leyfi jeg mjer enn fremur- að visa til hinnar almennu og alkunnu verð- 
hækkunar á öllum nauösynjum, eða verðlækkunar á peningum, sem hefur átt 
sjer siað siðan 1893, og svo til þess, að mjer væri nú innanhandar að fá jafnvel 
hjer á landi atvinnu, sem gæfi mjer meira i aðra hönd en þau laun sem jeg hef.

Jón Þorláksson.

Til

Stjórnarráðs íslands.



Fylgiskjal með brjefi verkfræðings landsins 5. febr. 1913.

Yfirlit
yfir laun verkfræðinga i Noregi, i riklsþjónustu.

A. Eldri launaákvæðin:
Over- Afdelingsin-

ingeniðrer. geniörer kl. A.
Afdelingsin- Ingeniör-

geniörer kl. B. assistenter
Byrjuirarlaun 4800 4320 2880 1680
Eftir 2 ár: ......................................... .................................. 1920
Eftir 3 ár: 3360 ..........................
Eftir 4 ár: 5200 4800 .................................. 2160
Eftir 6 ár: ... • • • •• ••• ••• .»• 3840 2400
Eftir 11 ár: ..........................................

Ennfremur vejdirektör, havnedirektör og 
6400 krónur árlega.

.......................... 2800
vasdragsdirekför hver 6000

Þessi launakjór þóttu vera orðin alveg óviðunandi, og langt fyrir neðan 
það sem stærri bæirnir og einstakra manna fyrirtœki greiddu sinuin verkfræðing- 
um, svo að altítt var orðið að duglegir menn tolldu ekki i rikisþjónustunni, og 
lagði því stjórnin fyrir stórþingið 1911 frumvarp um ný launalög frá 1. júlí 1912 
og veit jeg ekki annað en þau hati gengið frarn og gildi nú. Þau eru þannig:

B. Nýju launaákvæðin:
Over- 

ingeniörer.
Afdelingsin- 

geniörer kl. A.
Afdelingsin- 

geniörer kl. B.
Ingeniör- 

assistenter
Byrjunarlaun 5600 4600 3200 2000
Eftir 2 ár: .......... .......................... ... 3500 2200
Eftir 3 ár: ............. 4900 .............................. . ... ...
Eftir 4 ár: 6000 .................. , •. ... 3800 2400
Eftir 6 ár: ... 5200 4100 2600
Eftir 8 ár: 6400 .......... ......... ... 4400 2800
Eftir 10 ár: ... ... ... ................. . ... ... ... 3000

Ennfremur laun fyrir vejdirektör, havnedirektör og vasdragsdirektör 8000 
krónur árlega.

í stærri bæjum og við fyrirtæki einstakra inanna (atvinnufyrirtæki) voru 
verkfræðingalaun þegar áðurnefnd breyting á kjörum ríkisverkfræðinganna var gerð:

Við atvinnufyrirtæki. Kristiania. Bergen. Trondhjem.
Overingeniörer 7000—12000 5500—6500 6000—7200 6000—7000
Afdelingsing. II. 4500— 7000 3200—4400 4000—4800 3600—4500
Ingeniörassistenter 3000— 3500 2400—3300 2400—3000 2400—3000

Framanskráðar tölur eru teknar eftir Teknisk Ukeblad 1911, bls. 51 og
118, og sama blaði 1912, bls. 42—43.

Jón Porláksson.


