
33. fruinvarp

til laga um  breyting á löguni nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun embættismanna.

(Lagt fyrir Alþingi 1921).

1. gr.
Bæjarfógetinn á Sigluíirði skal hafa söm u laun og svslum enn i lægra 

launaflokki, sbr. 11. gr. 3. málsgr. laga nr. 71, 28. nóv. 1919.

2. gr.
K ennarar  sty 'rimannaskólans og vjelstjóraskólans hafa að byrjunarlaun- 

um  2400 kr. á ári, en launin hæ kka á hverjum  3 ára fresti um 200 kr. upp 
i 3400 kr.

3. gr.
Við Eiðaskólann skulu vera 2 kennarar.

4. gr.

Með lögum þessum eru úr gildi num in  4. málsgr. 11. gr. og 2. málsgr. 
28. gr. laga nr. 71, 28. nóv. 1919.

5. gr.
L aunahæ kkan ir  þær, sem ræðir um  i lögum þessum gilda frá 1. jan. 1921.

A t h u g a s e m d i r .

Samtímis og launalög embættismanna voru samþykt á Alþingi 1919, voru 
einnig samþykt lög um breytingar á lögum um bæjarstjórn á Siglufhði. Hin sið- 
arnefndu nýju lög breyta mjög verksviði lögreglustjórans á Sigluflrði, enda heitir 
bann nú bæjarfógeti og gegnir samskonar störfum og aðrir bæjarfógetar. Afþessu 
leiðir, að það getur ekki talist sanngjarnt, að hann bafi lægri laun en allir aðrir 
bæjarfógetar og sýslumenn, en hinsvegar var engi timi til að breyta þessu á 
þinginu 1919 og þykir þvi rjett að bæta úr þessu nú.

Kennarar Stýrimannaskólans og Vjelstjóraskólans eru óánægðir með 
hlutfallið milli launa t. d. kennaraskólakennaranna og sin, og með því að þetta



virðist vera á rökum bygt, befir þótt rjetl að bæta úr þessu, og færa laun hinna 
óánægðu kennara úr 2000 kr. í 2400 kr. byrjunarlaun.

Við Eiðaskólann er ekki hægt að komast af með minna en 2 fasta 
kennara auk skólastjóra.

Launabætur þær, sem frv. þella ræðir um, virðist sanngjarnt að komi 
frá 1. jan. 1921.


