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utn laun skipherra og skipverja á varðeim skipum  ríkisins.

(Afgreidd frá Nd. 18. mai).

1. gr.
Skipherrar hafa að by rjunar launum  6000 kr. á ári, en launin hækka á 

þiiggja ára fresti um 400 kr. upp í 7200 kr. á árí.



2. gr.
Yfirslýrimaður hefir að byrjunar launum  3500 kr., en launin hækka á 

tveggja ára fresti um 100 kr., upp í 3900 kr. á ári.
Annar stýrim aður hefir að byrjunarlaunum  3100 kr. á ári, en launin 

hækka á tveggja ára fiesti um 100 kr., upp i 3500 kr. á ári.
Þriðji s týrim aður heíir að byrjunarlaunum  2500 kr. á ári, en launin hækka

á tveggja ára fresti um 100 kr., upp í 2900 kr. á ári.

3. gr.
Yfirvjelstjóri á eimskipi, er vjel þess sýnir yfir 700 hestöfl, hefir að byrj- 

unar launum  5000 kr. á ári, en launin hæ kka á tveggja ára fresti um 100 kr., 
upp í 5400 kr. á ári.

Yfirvjeistjóri á eimskipi, er vjei þess sýnir 200 til 700 hestöfl, hefir að 
by rjunar launum  4500 kr. á ári, en launin hæ kka á tveggja ára fresti um 100 kr., 
upp í 4900 kr. á ári.

Annar vjelstjóri á eimskipi, er vjel þess sýnir yfir 700 hestöfl, hefir að
byrjunar launum  4000 kr. á ári, en launin hæ kka á tveggja á ra  fresti um 100
kr., upp i 4400 kr. á ári.

A nnar vjelstjóri á eimskipi, er vjel þess sýnir 200 til 700 hestöfl, og þriðji 
vjelstjóri á eimskipi, er vjei þess sýnir yfir 700 hestöfl, hefir að byrjunarlaunum  
3000 kr. á ári, en launin hæ kka á tveggja ára fresti um 100 kr., upp í 3400 
kr. á ári.

4. gr.
Loftskeytamaður 1. flokks hefir að byrjnnarlaunum  2300 kr. á ári, en 

launin hæ kka á tveggja ára  fresti um  100 k r„  upp i 2700 kr. á ári.
Loftskeytamaður 2. (lokks hefir að byrjunar launum  2100 kr. á ári, en 

launin hæ kka á tveggja ára l'resli um 100 kr., upp i 2500 kr. á ári.

5. gr.
Fullgildur háseli hefir að by rjunar launum  2000 kr. á ári, en launin bækka 

á tveggja ára fresti um 50 kr., upp i 2200 kr. á ári. Gnginn getur orðið skipað- 
ur fullgildur háseti, nema hann  hafi siglt 24 mánuði, þ a r  af að minsta kosti 0 
mánuði sem viðvaningur á varöeimskipi eða verslunareimskipi.

6. gr.
Yfirkyndari heflr að by rjunar launum  2100 kr. á ári, en launin hæ kka á 

tveggja ára fresti um 50 kr., upp í 2300 kr. á ári.
Fullgildur kyndari hefir að byrjunarlaunum  2000 kr. á ári, en launin 

hæ kka á tveggja ára fresti um 50 kr. upp í 2200 kr. á ári.
Enginn getur orðið sk ipaður yfirkyndari, nem a hann  hafi verið fuilgiidur 

kyndari i 12 mánuði. Fullgildur kyndari skal hafa siglt að minsta kosti C 
mánuði sem óvanur kyndari.



7. gr.
Matsveinn hefir að by rjunar launum  2300 kr. á ári, en launin hæ kka á

tveggja ára fresti um 50 kr., upp i 2500 kr. á ári.

8. gr.
Auk b inna föstu launa, sem talin eru i 1.—7. gr„ njóta s tarfsmenn þessir 

dýrtíðaruppbótar á þau laun eftir söm u reglum, sem gilda eða settar knnna  að
verða fyrir s tarfsmenn rikisins aiment. Ennfrem ur hafa þeir ókeypis faeði fyrir
sjálfa sig á skipinu.

S tarfsmenn þessir greiða iðgjöld i lifeyrissjóð em bættisraanna ug öðiast 
rjett tii iífeyris fyrir sig og ekkjur s inar sam kvæ m t lógum nr. 51, 27. jÚDÍ 1921.

9. gr.
Ráðherra er heimilt að ákveða fyrir eitt ár i senn m án að ark au p  án dýr- 

t lðaruppbótar fyrir viðvaninga, óvaninga og vikadrengi, sem ráðnir  kynnu að 
verða á skipin. Svo er honum  og heimiit að gera sam ning við bryta  um borgun 
fyrir fæði sk ipshafnar fyrir eitt á r  i senn.

10. gr.
Launaákvæ ði 1. gr. skulu eigi vera þvi tii fyrirstöðu, að núverandi skip- 

h e r ra r  haldi þeim launum , er um var samið þá er þeir rjeðust i þjónustu rikisins.

11. gr.
Starfstimi þeirra af skipverjum, sem áður voru að staðaldri i þ jónustu  

Björgunarfjelags Vestmannaeyja, teist frá þeim tima, er þeir lögskráðust i fyrsta 
skiíti á b jö rg u n a r -o g  eftiriitsskipið )*þór«, og reiknast k auphæ kkun  þeirra eftir þvi.

12. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1927.


