
til þ ingsálj 'k tunar um dýrtiðaruppbót handa embættis- og sýs lunarm önnum  
landssjóðs.

Frá  fjárveitinganefndinni.

Alþingi ályktar, að heimila landsstjórninni að greiða embættis- og 
sj 's lunarm önnum  landssjóðs dju tíðaruppbót fyrir árið 1916, svo sem hjer segir:

1. Þeim, er hafa að á rs launum  1500 kr. eða m inna  . . . .  500/#
2. — -  —  -------- 2500 - .............................  40°/o
3. — — —  -------  3500 - .............................. 25°/o
4. — — — — ------ 4500 — ..................................... - . 5°/o

og skal reikna millibilin á milli þessara launahæ ða eftir líkingunni
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þar sem x táknar  launabæðina i hund ruðum  og y uppbótarprósentuna.
Hjá þeim embættis- og sýslunarm önnum , er jafnframt landssjóðslaun- 

unum  hafa aukatekjur eða hlunnindi, er metin verði til peninga, af embætti 
sínu eða sýslan, kom a launin eða tek jurnar  sam anlagðar til álila við greiðslu 
og útreikning dýrtíðaruppbótar, þó þannig, að uppbót greiðist þeim þvi að 
eins, ef þetta samanlagt fer eigi fram úr þeirri hæstu launahæ ð (4500 kr.), 
sem dýrtiðaruppbót er veitt af.

Taki m enn laun úr landssjóði fvrir fleiri starfa en einn, reiknast þau 
samantalin.

Allir þeir, karlar  og konur, er eftirlaun hafa ú r  landssjóði, eftir sjer- 
s tökum lögum eða fjárlögum, njóta söm u uppbótar  sem aðrir  launam enn  sam- 
kvæm t þessari þingsályktun, enn frem ur s tundakennara r  landsskólanna, svo 
og starfsmenn þeirra fjelagsstofnana og kennarar  þeirra skóla, er njóta styrks 
ú r  landssjóði, þar með taldir unglingaskólar, barnaskólar  og farskólar, og 
kem ur  í stað launahæ ðar borgun sú, e r  þeir þiggja fyrir starfa sinn.

F rá  uppbót þessari dregst dýrtíðaruppbót sú, er greidd hefir verið fyrir 
1916, sam kvæ m t lögum nr. 23, 3. nóv. 1915, að þvi er snertir  þá embættis- 
og sýslunarm enn landssjóðs, er uppbót hafa fengið ettir þeim lögum.

Landsstjórnin hlutist til um, að Landsbanki íslands greiði gætslustjór- 
um  bankans, endurskoðendum , bókara  og gjaldkera dýrtíðaruppbót fyrir árið 
1916 eftir söm u reglum, sem þingsálj'ktun þessi setur um  uppbót handa starfs- 
m önnum  landssjóðs.
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