
Ed. 98. Kefndaréllt

nm frv. til laga nm breyting á lógnm nr. 76, 28. nóv. 1919, nm breyting & yfir- 
setnkvennalögam, nr. 14, 22. október 1912.

Frá fjárhagsnefnd.

Þeir menn, er nú skipa fjárhagsnefnd pfri deildar, hafa á tveim nndan- 
förnnm þingnm fyigt fram tillögnm nm riflegri bætnr á lannakjörnm ljósmæflra 
en stjórnarfrv. fer fram á.

Telur nefndin ekkert þafl hafa fram komið i máiina, er hnekki fyrri til- 
lögnm hennar, heldnr þvert á móti hefir nefndin styrkzt i þvi, afl halda fast vifl 
tiliögnr sinar á síflnstn þingnm. Er sá vottnrinn einna óljngfróðastnr nm þafl, að 
bæta þnrfi kjörin til mikiiia mnna, að ljósmæðnr vantar nú i allmörg nmdæmi 
landsins, og reynist ómögnlegt afl fá þær fyrir þan lann, sem nú ern i bofli.

Samkvæmt framansögfln leggnr nefndin það til, afl frv. verfli samþykkt 
með eftirfarandi

BREYTINGARTILLÖGU:

1. gr. frv. skal orða s v o j  
f  stafl 1. gr. laga nr. 76, 28. nóv. 1919, komi:
4. gr. yfirsetnkvennalaga, nr. 14, 22. okt. 1912, hljóði svO:
Lann yfirsetnkvenna i kaupstöflnm sknln greidd úr bæjarsjóði, en i sveit- 

nm að einnm þriðja hlnta úr sýslusjófli og að tveim þriðjn hlntnm úr ríkissjóði. 
Greiðsla þeirra ntan kanpstaða fari fram einn sinni á ári, á manntalsþingum, en 
mánaðarlega i kanpstöðnm.

Lann yfirsetukvenna sknin vera 300 krónnr á ári og hækka 3. hvert ár
nm 50 krónur, npp i 500 krónur. Á  laun þessi greiðist dýrtiðarnppbót af aðiljnm
eftir þeim reglnm, sem gilda nm starfsmenn rikisins. Ank lanna þeirra, sem áðnr 
getnr, fá yfirsetnkonnr i þeim nmdæmnm, sem hafa yfir 1000 ibúa, 30 krónnr fyrir 
hverja 100 ibúa, sem fram yfir ern, þó svo, að óll launin, án dýitiðarnppbótar, 
fari eigi fram yfir 1500 krónnr.



Þær yfirsetukonnr, sem skipaðar hafa verið áðnr en lög þessi öðlast gildi, 
sknlu njóta iaunahækkunar eítir þjónustu3ldri.

í  kaupstöðum, þar sem eru tvær yfirsetnkonur efla fleiri, skal deila ibúa- 
tölnnni millnm þeirra og reikna þeim launaviðbótina eftir þvi. ;

Alþingi, 10. febr. 1930.

Ingvar Pálmason, 
form.

Björn Kristjánsson. Jón Baldvinsson, 
fnndaskr. og frsm.


