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RÍKISPRENTSMIÐJAN GUTENBERG





Efnisyfirlit. 
  

  

      
  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

1 | 14. jan. | Lög um ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegs- 
ins 0. fl. ........0000.0 00 13 

2 S. d. Lög um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 62/1939, um 

tollskrá o. fl. .....000000 000 3—4 

3 | 21. jan. | Lög um breyting á lögum nr. 85 frå 9. okt. 1946, um 

ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Dan- 
merkur ........20000 00 5 

4 | 26. jan. Lög um breyting á lögum nr. 30 1. febr. 1936, um breyt- 
ing á og viðauka við siglingalög, nr. 56 30. nóv. 1914 5 

5 S. d. Auglýsing um viðskiptasamning milli Íslands og Spánar 6—7 

6 | 31. jan. | Lög um framlenging á gildi laga nr. 114/1949, um 
bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 1950 7 

7 | 2. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 51/1940, um gengisskrán- 
ingu og ráðstafanir í því sambandi ................ 8 

8 | 7. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 58 8. sept. 1931, um einka- 
sölu ríkisins á tóbaki .........020000 000... 8 

9 | 9. febr. Lög um viðauka vid lög nr. 100 29. des. 1948, um dýr- 
tíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna .......... 9 

13 | 10. febr. | Auglysing um stadfesting forseta å breytingu å reglu- 
gerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 47 1942 ............ 11—12 

10 | 14. febr. | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina að ábyrgjast allt 
að 2 250 000 króna lán til útgerðarmanna, sem stund- 
uðu síldveiðar sumarið 1949, 0. fl. ...0...000000... 9—10 

11 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 19 22. marz 1948, um bu- 

fjárrækt .........000000 00 10 
12 S. d. Lög um samkomudag reglulegs Alþingis 1950 ........ 10 
14 | 17. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 99/1948, um breyting á 

lögum nr. 128/1947, um dýrtíðarráðstafanir ........ 12 

15 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 81 5. júní 1947, um út- 
flutningsgjald af sjávarafurðum .........0.0..00... 13 

16 | 22. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 116 30. des. 1943, um ættar- 
óðal og erfðaábúð .........02000000. 000... 13—14 

17 | 28. febr. | Lög um framlenging á gildi laga nr. 114/1949, um 
bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 1950. 14 

18 S. d. Lög um framlenging á III. kafla laga nr. 100/1948, um 
dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna ......... 15 

19 | 2. marz | Lög um Bjargráðasjóð Íslands „......0.0.0.0.00..0.. 15—17



IV 

  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

20 | 2. marz | Lög um breyting á lögum nr. 56 7. mai 1946, um breyt- 
ing á lögum nr. 80 7. sept. 1942, um kosningar til 
Alþingis ............... 00. 18 

21 | 8. marz | Lög um að reisa stöð til hagnýtingar efna úr síldarsoði 
SOðI 20.00.0000... 18 

26 | 9. marz | Auglýsing um fullgildingu alþjóðasamnings um vernd- 
un fiskimiða í norð-vestur Atlantshafi ............ 29 

14 | 10. marz | Auglýsing um þátttöku Íslands í Evrópuráðinu ...... 163—176 
27 | 14. marz | Auglýsing um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl. 29—30 
22 | 19. marz | Lög um gengisskráningu, launabreytingar, stóreigna- 

skatt, framleiðslugjöld o. fl. ...................... 19---24 
23 | 20. marz | Lög um skipamælingar ..............0....0..000... 25—27 
28 | 22. marz | Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð nr. 47/1942 fyrir Háskóla Íslands .... 31 
24 | 31. marz | Lög um framlengingu á III. kafla laga nr. 100/1948, 

um dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna ..... 28 
25 S. d. Lög um framlengingu á gildi laga nr. 114/1949, um 

bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 1950 28 
29 | 4. april | Auglýsing um meðferð forsetavalds i fjarveru forseta 

Íslands ................0 0. 31 
30 | 14. apríl | Auglýsing um samkomulag, er gert var í Reykjavík 

24. nóv. 1949 milli íslenzkra og hollenzkra stjórnar- 
valda um nokkur atriði varðandi sölu íslenzkra af- 
urða til Hollands ...........2..00..0000 000 31—32 

31 S. d. Auglysing um framlengingu å vidskiptasamkomulagi 
milli Íslands og Svíþjóðar ..........0.0.00.0. 32 

32 | 18. apríl | Auglýsing um viðskipta- og greiðslusamninga milli Ís- 
lands og Finnlands ..............00...0 0000. 3283 

33 S. d. Auglýsing um vöruskiptasamkomulag við Sviss ...... 33 
34 | 27. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 67 5. júní 1947, um eigna- 

könnun ...............00..2 000 34 
35 S. d Lög um verðlag, verdlagseftirlit og verðlagsdóm .... 34—37 
36 S. d Lög um ónæmisaðgerðir .......................... 37—41 
38 S. d Auglysing um båkun um vidskipti milli fslands og 

Ungverjalands ..............00.0000 0000. 42 
39 | 28. apríl | Auglýsing um fullgildingu milliríkjasamnings um 

radióþjónustu fyrir skip .........000.000 0200... 42 
37 | 29. april | Lög um framlenging á gildi laga nr. 114/1949, um 

bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 1950. 41 
40 | 2. maí Auglýsing um viðskipta- og greiðslusamning milli Ís- 

lands og Póllands .............002.00 0000... 42—43 
42 | 8. maí Lög um dánarvottorð og dánarskýrslur .............. 44—46 
44 S. d. Fjáraukalög fyrir árið 1946 .............0.0.0........ 127—128 
41 | 9. maí Auglýsing um viðskiptasamning milli Íslands og Vest- 

ur-Þýzkalands .................0000.00 0000... 43 
43 | 16. maí | Fjárlög fyrir árið 1950 ................0.000.00. 47—127 
45 | 17. maí | Jarðræktarlög .................000000 0... 129— 136 
80 S. d. Bréf handhafa valds forseta Íslands um þinglausnir .. 181



V 

  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

46 | 22. maí | Lög um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um með- 
ferð einkamála í héraði ................2.....00... 137 

47 | 25. maí | Lög um breyting á lögum nr. 44 frá 9. maí 1947, um 
varnir gegn útbreiðslu næmra sauðfjársjúkdóma og 
útrýmingu þeirra .......0...0..0 0200... 137—139 

48 S. d. Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 
1946 ........020 0000 139—140 

49 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 62 30. des. 1939, um toll- 
skrá 0. fl. .......00220200 0000. 141—144 

50 S. d. Lög um togarakaup ríkisins ........................ 145 
51 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 48 25. maí 1949, um hluta- 

tryggingasjóð bátaútvegsins ...................... 146 
52 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 29 23. apríl 1946, um hafn- 

argerðir og lendingarbætur ...................0... 146 
53 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 66 frá 12. apríl 1945, um 

ÚÍSVÖF ....0...2.000000 000 147 
54 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja nokkr- 

ar jarðir Í opinberri eign ...........0.0.00.0..00.0.. 147—148 
55 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 25 1946, um landshöfn í 

Keflavikur- og Njarðvíkurhreppum ............... 148 
56 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 39 7. apríl 1943, um 

húsaleigu ...........0...0... 000. 149— 150 
57 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 35 Í. april 1948, um 

sementsverksmiðju ..........0000.0.0. 0000... 150 
58 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 100 14. mai 1940, um 

skógrækt ............0020200 000 151 
59 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 22 19. marz 1950, um 

gengisskráningu,  launabreytingar,  stóreignaskatt, 
framleiðslugjöld o. fl. ...........0..000. 00... 152 

60 S. d. Lög um sérstaka lækkun tekjuskatts af lástekjum .... 153 
61 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku hjá 

efnahagssamvinnustjórninni í Washington ........ 153 
62 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 7 12. jan. 1945, um jarð- 

ræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum ........ 154—-155 
63 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lánveitinga til 

Sogs- og Laxárvirkjana og til lántöku vegna sömu 
fyrirtækja ..........00.000000 0... 155 

64 S. d Lög um breyting á lögum nr. 54 25. maí 1949, um Laxár- 
virkjunina .............000.0 0000 156— 157 

65 S. d Lög um brådabirgdabreyting á lögum nr. 56/1927, um 
skemmtanaskatt og þjóðleikhús, o. fl. ............ 157—158 

66 | 31. mai | Bráðabirgðalög um framkvæmd á viðskiptasamningi 
við Pólland .........0.0.00020.00 0000 158 

67 | 16. júni | Bráðabirgðalög um skyldu bæjar- og sveitarsjóða til að 
greiða uppbót á laun skólastjóra og kennara við 
barnaskóla .......0..0002002. 0000. 159 

69 | 21. júní | Auglýsing um viðskipta- og greiðslusamning milli Ís- 
lands og Tékkóslóvakíu ...........0.0..0.000..0.0... 161



VI 

  

  

      
  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

70 | 29. júní | Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 
tekinn við stjórnarstörfum ................0..... 161 

68 | 30. júní | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 29/1950, um 
sengisskráningu, launabreytingar,  stóreignaskatt, 
framleiðslugjöld o. fl. .........0.0000000 0000. 160 

71 | 13. júlí Auglýsing um viðskiptasamning milli Íslands og Ung- 
verjalands ................0.02. 000. n ens 161 

72 | 14. júlí | Auglýsing um löggilding nýrrar lyfjaskrár ........... 161—162 
73 | 19. júlí | Bráðabirgðalög um greiðslu launauppbótar .......... 162 
81 | 3. ágúst | Auglýsing um afnám vegabréfsáritana milli Íslands og 

Finnlands ...........0.0.0.000..0 0. 181 
75 | 12. ágúst | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 30 1. febrúar 

1936, um breyting á og viðauka við siglingalös, nr. 56 
30. nóvember 1914 ..........00.020000 0... 177 

16 | 19. ágúst | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 48 25. maí 
1949, um hlutatryggingasjóð bátaútvegsins ......... 177—178 

77 S. d. Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina að å- 
byrgjast allt að 2 250 000 króna lán til útgerðarmanna, 
er stunda síldveiðar á þessu sumri ................ 1/8--179 

82 S. d Auglysing um samkomulag milli Islands og ftaliu um 
afnám vegabréfsáritana .............00.000..000... 181 

78 | 29. ágúst | Bráðabirgðalög um útreikning vísitölu framfærslu- 
kostnaðar .........2.0..00.00 sne nenesennnneee 179—-180 

83 | 25. sept. | Forsetabréf um að reglulegt Alþingi 1950 skuli koma 
saman til fundar þriðjudaginn 10. október 1950 .... 182 

84 | 3. okt. Auglýsing um loftferðasamning milli Íslands og Dan- 
merkur ........000..02. 020 182—190 

79 | 5. okt. Bráðabirgðalög um aðstoð til bænda á Austur- og Norð- 
urlandi .....00....000.2. 00 180 

85 | 9. okt. Forsetabréf um afreksmerki hins íslenzka lýðveldis .. | 191— 192 
86 | 17. okt Auglýsing um fullgildingu á alþjóðasamþykkt um fé- 

lagafrelsi og verndun þess ...........0000 0... 192— 196 
87 | 20. okt Auglýsing um framlengingu viðskiptasamkomulags 

milli Íslands og Frakklands .........0..000.0..0... 196 
88 | 27. okt Lög um viðauka við lög nr. 50 25. maí 1950, um togara- 

kaup ríkisins ................0...0002 eevenvneseee 197 
89 | 30. okt Auglýsing um fullgilding alþjóðasamnings um öryggi 

mannslífa á hafinu ...........0.0.00.000..0 0 197 
90 | 10. nóv Auglýsing um alþjóðasamning um ráðstafanir til að 

koma í veg fyrir útgáfu ósiðlegra rita .............. 197 
92 | 22. nóv. | Lög um breyting á vegalögum, nr. 34 22. apríl 1947 .. 199 
93 | 29. nóv. | Lög um breyting á lögum nr. 60 1939, um gjald af inn- 

lendum tollvörutegundum ..........0..0.0.00 0. 199 

94 S. d. Lög um skyldu bæjar- og sveitarsjóða til að greiða upp- 
bót á laun skólastjóra og kennara við barnaskóla .. 200 

95 | 11. des Lög um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita 
Gunnari Bergsteinssyni sjóliðsforingja stýrimanns- 
skýrteini á íslenzkum skipum ....... 20... 200



VII 

  

  
  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

96 | 11. des. | Lög um breyting á lögum nr. 30 1. febr. 1936, um breyt- 
ing á og viðauka við siglingalög, nr. 56 30. nóv. 1914 201 

97 | 18. des Lög um aðstoð til bænda á óþurrkasvæðunum á Austur- 
og Norðurlandi ..............00.0000 0 0... 201 

98 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 40 1942, um breyting á 
lögum nr. 112 1941, um lax- og silungsveiði BR 202 

99 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 69 12. apríl 1945, um 
stýrimannaskólann í Reykjavík ..............2..... 202—203 

100 | 23. des. | Lög um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um með- 
ferð einkamála í héraði „..............00000.0000.... 203 

101 S. d. Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 
frá 1940 .........000002 0000 204 

102 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 101 30. des. 1943, um lif- 
eyrissjóð starfsmanna ríkisins ...............0.... 204 

103 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 59 7. maí 1946, um sér- 
stakar fyrningarafskriftir FIRIR 205 

104 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 102 30. des. 1943, um líf 
eyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra ........... 205 

105 S. d. Lög um útreikning vísitölu framfærslukostnaðar .... 206 
91 | 28. des. | Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 47/1942 ...... 198 
106 S. d. Lög um Þbráðabirgðabreyting á lögum nr. 62/1939, um 

tollskrá o. fl. .......2022020000 000 206—207 
107 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 83/1940, um friðun arnar 

Og Vals ........000.00000 nn 208 
108 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 29 16. des. 1885, um lög- 

tak og fjárnám án undanfarins dóms eða sáttar .. | 208—209 
109 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta 

ýmis gjöld 1951 með viðauka ...............000.0.. 209 
110 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja prests- 

selursjörðina Vatnsleysu í Viðvíkursveit, er prests- 
setur verður flutt þaðan ............0.0.000.0.....0. 210 

111 S. d. Lög um tekjuskattsviðauka, lækkun skatts af lágtekj- 
um 0. fl. ss... 00 210—211 

112 S. d. Lög um framlenging á gildi III. kafla laga nr. 100/1948, 
um dýrtiðarráðstafanir vegna atvinnuveganna ...... 211—212 

113 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 35 27. april 1950, um verð- 
lag, verðlagseftirlit og verðlagsdóm ............... 213 

114 S. d. Lög um framlenging á gildi laga nr. 33 7. maí 1928, um 
skattgreiðslu h/f Eimskipafélags Íslands .......... 214 

115 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta 
skemmtanaskatt með viðauka árið 1951 ............ 214 

116 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 66/1944, um breyting á og 
viðauka við lög nr. 36/1909, um laun háskólakennara, 

og um breyting á lögum nr. 21/1936, um Háskóla Ís- 
lands ..........0200000000n nr 215 

117 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 22 1950, um gengisskrán-



VIII 

  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

ingu, launabreytingar, stóreignaskatt, framleiðslu- 
gjöld o. fl. .........002000 0000 215—216 

118 | 28. des. { Lög um breyting á lögum nr. 6 9. jan. 1935, um tekju- 
skatt og eignarskatt ...........2.000. 2000... 216 

119 S. d. Lög um stjórn flugmála ............0000. 0000... 217 
120 S. d. Lög um aðstoð til útvegsmanna .............0..0.... 218—224 
121 S. d. Fjárlög fyrir árið 1961 ...,......0.0.0000. 0000... 225—295 
122 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 50 1946, um almanna- 

tryggingar og viðauka við þau ............000..0... 295—302 
123 S. d. Auglýsing um gildistöku alþjóðasamnings 1 um ráðstaf- 

anir gegn hópmorðum .......0..0.000.0 000... 303 
124 S. d. Auglýsing um undirritun milliríkjasamnings um 

Greiðslubandalag Evrópu .........0..00000..0........ 303



Yfirlit 
eftir stafrófsröð. 

  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Afreksmerki. 

85 | 9. okt. Forsetabréf um afreksmerki hins íslenzka lýðveldis .. | 191—192 

Almannatryggingar. 

122 | 28. des. | Lög um breyting á lögum nr. 50 1946, um almanna- 
tryggingar, og viðauka við þau ......0..00000000... 295—302 

Alþingi, alþingiskosningar. 

12 | 14. febr. | Lög um samkomudag reglulegs Alþingis 1960 ........ 10 

20 | 2. marz | Lög um breyting á lögum nr. 56 7. maí 1946, um breyt- 
ing á lögum nr. 80 7. sept. 1942, um kosningar til Al- 
þingis (........0...... FELELERELELERERREELERELE 18 

80 | 17. mai | Bréf handhafa valds forseta Íslands um pinglausnir .. 181 

83 | 25. sept. | Forsetabréf um að reglulegt Alþingi 1950 skuli koma 
saman til fundar þriðjudaginn 10. október 1950 .... 182 

Austur- og Norðurland. 

79 | 5. okt. Bráðabirgðalög um aðstoð til bænda á Austur- og Norð- 
urlandi ..........000000 00 vn ss 180 

97 | 18. des. | Lög um aðstoð til bænda á óþurrkasvæðunum á Aust- 

ur- og Norðurlandi .........00200000 0... 0. nn... 201 

Barnaskólakennarar. 

67 | 16. júni | Bráðabirgðalög um skyldu bæjar- og sveitarsjóða til að 
greiða uppbót á laun skólastjóra og kennara við 

barnaskóla .......22000000. 00. ne. nn 159 

73 | 19. júlí | Bráðabirgðalög um greiðslu launauppbótar .......... 162 

94 | 29. nóv. | Lög um skyldu bæjar- og sveitarsjóða til að greiða upp- 

bót á laun skólastjóra og kennara við barnaskóla .. 200 

Bátaútvegur, sjá fiskveiðar. 

Bjargráðasjóður. 

19 | 2. marz | Lög um Bjargráðasjóð Íslands ........00000000. 0... 15—17 

Dánarvottorð. 

42 8. maí Lög um dánarvottorð og dánarskýrslur ............. 44—46
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Dýrtíðarráðstafanir. 
9 | 9. febr. Lög um viðauka við lög nr. 100 29. des. 1948, um dýr- 

tíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna ............ 9 
14 | 17. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 99/1948, um breyting á 

lögum nr. 128/1947, um dýrtíðarráðstafanir ........ 12 
18 | 28. febr. | Lög um framlenging á III. kafla laga nr. 100/1948, um 

dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna ......... 15 
24 | 31. marz | Lög um framlenging á III. kafla laga nr. 100/1948, um 

dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna ......... 28 
112 | 28. des. | Lög um framlenging á III. kafla laga nr. 100/1948, um 

dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna ......... 211—212 

Eignakönnun. 
34 | 27. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 67 5. juni 1947, um eigna- 

könnun .........0..... 0000. 34 

Einkamál. 
46 | 22. maí | Lög um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um með- 

ferð einkamála í héraði ...............0..,.0...... 137 
100 | 23. des. | Lög um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um með- 

ferð einkamála í héraði ............000....0...... 203 

Einkasala. 
8 | 7. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 58 8. sept. 1931, um einka- 

sölu ríkisins á tóbaki .............0.0....0.00..... 8 

Erfðaábúð, sjá landbúnaður. 

Fiskveiðar. 
1 | 14. jan. | Lög um ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegs- 

ins 0. fl. ............. 20 1—3 
10 | 14. febr. | Låg um heimild fyrir ríkisstjórnina að, ábyrgjast allt 

að 2 250 000 króna lán til útgerðarmanna, sem stund- 
uðu síldveiðar sumarið 1949 o. fl. ................ 9—10 

15 | 17. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 81 5. júní 1947, um út- 
flutningsgjald af sjávarafurðum .................. 13 

26 | 9. marz | Auglýsing um fullgildingu alþjóðasamnings um vernd- 
un fiskimiða í norð-vestur Atlantshafi ............ 29 

50 | 25. maí | Lög um togarakaup ríkisins ................0.0.0..... 145 
51 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 48 25. mai 1949, um 

hlutatryggingasjóð bátaútvegsins ...........,..... 146 
76 | 19. ágúst | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 48 25. maí 

1949, um hlutatryggingasjóð bátaútvegsins ........ 177—178 
71 S. d. Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina að á- 

byrgjast allt að 2 250 000 króna lán til útgerðarmanna, 
er stunda sildveiðar á þessu sumri ................ 178—179 

88 | 27. okt. | Lög um viðauka við lög nr. 50 25. maí 1950, um tog- 
arakaup ríkisins ...............000.000. 000... 197 

120 | 28. des. | Lög um aðstoð til útvegsmanna ............0..0....... 218—224
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Fjárlög, fjáraukalög. 

6 | 31. jan. | Lög um framlenging á gildi laga nr. 114/1949, um 
bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 1949 7 

17 | 28. febr. | Lög um framlenging á gildi laga nr. 114/1949, um 
bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 1950 14 

25 | 31. marz | Lög um framlenging á gildi laga nr. 114/1949, um 
bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 1950 28 

37 | 29. april | Lög um framlenging á gildi laga nr. 114/1949, um 
bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 1950 41 

44 | 8. maí Fjáraukalög fyrir árið 1946 .........0.00..0000. 000... 127—128 
43 | 16. maí | Fjárlög fyrir árið 1950 ..........0.000 0000... 47—127 

121 | 28. des. | Fjárlög fyrir árið 1951 ...........000000 000. 0000... 225—295 

Flugmál. 
119 S. d. Lög um stjórn flugmála ...........000.00 0. 0... 217 

Framfærslukostnaður. 
78 | 29. ágúst | Bráðabirgðalög um útreikning vísitölu framfærslu- 

kostnaðar ........02.0000 0000 179—180 
105 | 23. des. | Lög um útreikning vísitölu framfærslukostnaðar .... 206 

Friðun. 
107 | 28. des. | Lög um breyting á lögum nr. 83/1940, um friðun arnar 

og Vals suser 000 208 

Fyrningarafskriftir. 

103 | 23. des. | Lög um breyting á lögum nr. 59 7. maí 1946, um sér- 
stakar fyrningarafskriftir ........................ 205 

Gengisskráning, sjá gjaldeyrismál. 

Gjaldeyrismál m. m. 

7 | 2. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 51/1940, um sgengisskrán- 
ingu og ráðstafanir í því sambandi ................ 8 

22 | 19. marz | Lög um gengisskráningu, launabreytingar, stóreigna- 
skatt, framleiðslugjöld o. fl. ...........00....0.00.... 19—24 

59 | 25. maí Lög um breyting á lögum nr. 22 19. marz 1950, um 
sengisskráningu, launabreytingar, stóreignaskatt, 
framleiðslugjöld o. fl. .........0.02000020 00. 152 

68 | 30. júní | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 22/1950, um 
gengisskráningu,  launabreytingar,  stóreignaskatt, 
framleiðslugjöld o. fl. ..........0.000000 0000... 160 

117 | 28. des. | Lög um breyting á lögum nr. 22 1950, um gengisskrán- 
ingu, launabreytingar, stóreignaskatt, framleiðslu- 
gjöld o. fl. .....0.20000000. 00. 216 

Gunnar Bergsteinsson. 
95 | 11. des. | Lög um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita 

Gunnari Bergsteinssyni sjóliðsforingja stýrimanns- 
skírteini á íslenzkum skipum .....0..00.000. 00... 200
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Hafnarmál. 
52 | 25. maí | Lög um breyting á lögum nr. 29 23. apríl 1946, um 

hafnargerðir og lendingarbætur .................. 146 
55 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 25 1946, um landshöfn í 

Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum ............... 148 

Háskólinn. 
13 | 10. febr. | Auglýsing um staðfesting forseta á breytingu á reglu- 

gerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 47 1942 ............ 11—12 
28 | 22. marz | Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð nr. 47/1942 fyrir Háskóla Íslands ...... 31 
91 | 28. des. | Auglysing um stadfesting forseta fslands å breytingu 

á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 47/1942 ..... 198 
116 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 66/1944, um breyting á og 

viðauka við lög nr. 36/1909, um laun háskólakennara, 
og um breyting á lögum nr. 21/1936, um Háskóla 
Íslands ........0.....0 0. 215 

Hegningarlög. 
101 | 23. des. | Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 

frá 1940 ..........2.020002 00 204 

Heilbrigðismál. 
36 | 27. apríl | Lög um ónæmisaðgerðir .........0....... 0. 37—41 
72 | 14. júlí | Auglýsing um låggilding nýrrar lyfjaskrár .......... 161—162 

Hlutatryggingasjóður, sjá fiskveiðar. 

Húsagerðarsamþykktir í sveitum, sjá landbúnaður. 

Húsaleiga. 
56 | 25. maí | Lög um breyting á lögum nr. 39 7. april 1943, um húsa- 

leigu ...........0..020 00 149—-150 

Jarðasala. 
54 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja nokkrar 

jarðir í opinberri eigu ...........0..00000 00... 147—148 
110 | 28. des. | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja prests- 

setursjörðina Vatnsleysu í Viðvíkursveit, er prests- 
setur verður flutt þaðan ...........0.00..00 0000... 210 

Landbúnaður. 
11 | 14. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 19 22. marz 1948, um bú- 

fjárrækt .........0...0..0.0 0 10 
16 | 22. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 116 30. des. 1943, um 

ættaróðal og erfðaábúð ...............0....0000.. 13—14 
45 | 17. maí Jarðræktarlög ...............0200 000... 129—136 
47 | 25. maí | Lög um breyting á lögum nr. 44 frá 9. maí 1947, um      
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varnir gegn útbreiðslu næmra sauðfjársjúkdóma og 
útrýmingu þeirra ............00000 0000. 137—139 

62 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 7 12. jan. 1945, um jarð- 
ræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum ........ 154— 155 

79 | 5. okt Bráðabirgðalög um aðstoð til bænda á Austur- og Nord- 
urlandi .........20.02000 0200. 180 

97 | 18. des. | Lög um aðstoð til bænda á óþurrkasvæðunum á Austur- 
og Norðurlandi ............0.0.00 000 enn en 201 

Lántaka. 
61 | 25. maí | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku hjá 

efnahagssamvinnustjórninni í Washington ........ 153 
63 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lánveitinga til 

Sogs- og Laxárvirkjana og til lántöku vegna sömu 
fyrirtækja ............200000. 00 enn 155 

Launamál. 
67 | 16. júní | Bráðabirgðalög um skyldu bæjar- og sveitarsjóða til 

að greiða uppbót á laun skólastjóra og kennara við 
barnaskóla ........0000000n ven 159 

73 | 19. júlí | Bráðabirgðalög um greiðslu launauppbótar .......... 162 
94 | 29. nóv. | Lög um skyldu bæjar- og sveitarsjóða til að greiða 

uppbót á laun skólastjóra og kennara við barna- 
skóla .......00.0 00... 200 

116 | 28. des. | Lög um breyting á lögum nr. 66/1944, um breyting á 

og viðauka við lög nr. 36/1909, um laun háskóla- 

kennara, og um breyting á lögum nr. 21/1936, um 
Háskóla Íslands ..........0.0.0000 000... 215 

Laxárvirkjun. 

64 | 25. maí Lög um breyting á lögum nr. 54 25. maí 1949, um Lax- 
árvirkjunina ..........00.0.0... 20. 156— 157 

Lax- og silungsveiði. 
98 | 18. des. | Lög um breyting á lögum nr. 40 1942, um breyting á 

lögum nr. 112 1941, um lax- og silungsveiði ........ 202 

Lífeyrissjóður. 

102 | 23. des. | Lög um breyting á lögum nr. 101 30. des. 1943, um lif- 
eyrissjóð starfsmanna ríkisins .................... 204 

104 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 102 30. des. 1943, um lif- 
eyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra ........... 205 

Lögtak og fjárnám. 

108 | 28. des. | Lög um breyting á lögum nr. 29 16. des. 1885, um lög- 
tak og fjárnám án undanfarins dóms eða sáttar .. | 208—209 

Milliríkjasamningar m. m. 

3 | 21. jan. Lög um breyting á lögum nr. 85 frá 9. okt. 1946, um     ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Dan- 
merkur „........0.00 2000 2n enn  
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5 | 26. jan. | Auglýsing um viðskiptasamning milli Íslands og Spánar 6—7 
26 | 9. marz | Auglýsing um fullgildingu alþjóðasamnings um vernd- 

un fiskimiða á norð-vestur Atlantshafi ............ 29 
74 | 10. marz | Auglýsing um þátttöku Íslands í Evrópuráðinu ...... 163—176 
30 | 14. april | Auglýsing um samkomulag, er gert var í Reykjavík 24. 

nóv. 1949 milli íslenzkra og hollenzkra stjórnarvalda 
um nokkur atriði varðandi sölu íslenzkra afurða til 
Hollands ............0..0.0 000 31—-32 

31 S. d. Auglysing um framlengingu å vidskiptasamkomulagi 
milli Íslands og Svíþjóðar 2.0 32 

32 | 18. apríl | Auglýsing um viðskipta- og greiðslusamninga milli Ís- 
lands og Finnlands .............0.2..0 00... 32—33 

33 S. d. Auglýsing um vöruskiptasamkomulag við Sviss ...... 33 
38 | 27. apríl | Auglýsing um bókun um viðskipti milli Íslands og 

Ungverjalands ................00.00 00... 42 
39 | 28. april | Auglýsing um fullgildingu milliríkjasamnings um 

radióþjónustu fyrir skip .........0020000 000... 42 
40 | 2. maí Auglýsing um viðskipta- og greiðslusamning milli Ís- 

lands og Póllands .............00..0. en nenni. 42—43 
41 | 9. maí | Auglýsing um viðskiptasamning milli Íslands og Vest- 

ur-Þýzkalands ..............000.0 00... 43 
66 | 31. maí | Bráðabirgðalög um framkvæmd á viðskiptasamningi 

við Pólland ............20.000.0 0... 158 
69 | 21. júní | Auglýsing um viðskipta- og greiðslusamning milli Ís- 

lands og Tékkóslóvakíu .........0..0.00.0.00.0.... 161 
71 | 13. júlí | Auglýsing um viðskiptasamning milli Íslands og Ung- 

verjalands ...........2..0.20.00 00... en sn 161 
81 | 3. ágúst | Auglýsing um afnám vegabréfsáritana milli Íslands og 

Finnlands ...........00200200 0200 181 
82 | 19. ágúst Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Ítalíu um 

afnám vegabréfsáritana ..........00..0000. 0000... 181 
84 | 3. okt. Auglýsing um loftferðasamning milli Íslands og Dan- 

merkur ............2.0 000. 182—190 
86 | 17. okt. Auglýsing um fullgildingu á alþjóðasamþykkt um fé- 

lagafrelsi og verndun þess ........000000.0 0000... 192—196 
87 | 20. okt. | Auglýsing um framlengingu viðskiptasamkomulags 

milli Íslands og Frakklands ........00000000000... 196 
89 | 30. okt. | Auglýsing um fullgilding alþjóðasamnings um öryggi 

mannslífa á hafinu ..............20000000. 00. 197 
90 | 10. nóv. | Auglýsing um alþjóðasamning um ráðstafanir til að 

koma í veg fyrir útgáfu ósiðlegra rita ............ 197 
123 | 28. des. | Auglýsing um gildistöku alþjóðasamnings um ráðstaf- 

anir gegn hópmorðum .........202.00000 0... 303 
124 S. d. Auglýsing um undirritun milliríkjasamnings um 

Greiðslubandalag Evrópu .......00000000 000... 303     Ónæmisaðgerðir, sjá heilbrigðismál.  
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Ríkisábyrgð. 
1 | 14. jan. | Lög um ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins 

(LR á FAIR 1-3 
10 | 14. febr. | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina að ábyrgjast alt að 

2 250 000 króna lán til útgerðarmanna, sem stunduðu 

síldveiðar sumarið 1949, o. fl. .......000.0000..0.. 9—10 
71 | 19. ágúst | Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina að á- 

byrgjast allt að 2 250 000 króna lán til útgerðarmanna, 
er stunda sildveiðar á þessu sumri ................ 178--179 

Ríkisreikningur. 
48 | 25. maí | Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1946 | 139—140 

Ríkisstjórn. 
27 | 14. marz | Auglýsing um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl. | 29—30 
29 | 4. april | Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ..........0.....00 0000 31 
70 | 29. júní | Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 

tekinn við stjórnarstörfum ............0.......... 161 

Sambandsslit. 
3 | 21. jan. | Lög um breyting á lögum nr. 85 frá 9. okt. 1946, um 

ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Dan- 
merkur ..........0.0000020 000 5 

Sauðfjársjúkdómar, sjá landbúnaður. 

Sementsverksmiðja. 
57 | 25. maí | Lög um breyting á lögum nr. 35 1. apríl 1948, um sem- 

entsverksmiðju ..............0.00200 0... 150 

Siglingar, skip. 
4 | 26. jan. Lög um breyting á lögum nr. 30 1. febr. 1936, um breyt- 

ing á og viðauka við siglingalög, nr. 56 30. nóv. 1914 5 
23 | 20. marz | Lög um skipamælingar ...............0.000000..... 25—-27 
39 | 28. april | Auglýsing um fullgildingu milliríkjasamnings um ra- 

díóþjónustu fyrir skip ........00.0.0..00 0. 42 
75 { 12. ágúst | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 30 1. febrúar 

1936, um breyting á og viðauka við siglingalög, nr. 56 
30. nóvember 1914 ...........0.000. 0. 177 

89 | 30. okt. | Auglýsing um fullgilding alþjóðasamnings um öryggi 
mannslífa á hafinu .............00.000.00.0. 00. 197 

95 | 11. des. | Lög um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita 
Gunnari Bergsteinssyni sjóliðsforingja stýrimanns- 
skirteini á íslenzkum skipum ..................... 200 

96 S. d Lög um breyting á lögum nr. 30 1. febr. 1936, um breyt- 
ing á og viðauka við siglingalög, nr. 56 30, nóv. 1914 201
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Síld, síldarvinnsla, útgerðarlán. 

21 | 8. marz | Lög um að reisa stöð til hagnýtingar efna úr sildarsoði 18 
10 | 14. febr. | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina að ábyrgjast allt 

að 2 250 000 króna lán til útgerðarmanna, sem stund- 

uðu síldveiðar sumarið 1949, 0. fl. ....00.00000.2.. 9—10 
77 | 19. ágúst | Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina að á- 

byrgjast allt að 2 250 000 króna lán til útgerðarmanna, 
er stunda síldveiðar á þessu sumri 2... ........... 178—179 

Skattar, tollar. 

2 | 14. jan. | Lög um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 62/1939, um 
tollskrá 0. fl. ...........00000 nn 3—4 

22 | 19. marz | Lög um gsengisskráningu, launabreytingar, stóreigna- 
skatt. framleiðslugjöld 0. fl. ..........00.000.000.. 19—24 

49 | 25. maí | Lög um breyting á lögum nr. 62 30. des. 1939, um toll- 
skrá 0. fl. ........0...000 00. 141—144 

59 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 22 19. marz 1950, um 
sengisskráningu, launabreytingar, stóreignaskatt, 
framleiðslugjöld o. fl. .......0.02.0200 000... 152 

60 S. d. Lög um sérstaka lækkun tekjuskatts af lágtekjum .. 153 
65 S. d. Lög um Þbráðabirgðabreyting á lögum nr. 56/1927, um 

skemmtanaskatt og þjóðleikhús, o. fl. ............ 157— 158 
68 | 30. júní | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 22 1950, um 

gengisskráningu, launabreytingar,  stóreignaskatt, 
framleiðslugjöld o. fl. ........0200000 000. 160 

93 | 29. nóv. | Lög um breyting á lögum nr. 60 1939, um gjald af inn- 
lendum tollvörutegundum ........000.0000 0000... 199 
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Stjórnartíðindi 1950, A. 1. 1 

LÖG 

um ríkisábyrgð á útflutningsvörum bhátaútvegsins o. fl. 

Forseti ÍsLanns 

giðrir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórnin ábyrgist f. h. ríkissjóðs þær ráðstafanir, sem taldar eru í 2.—4. gr., 

í þeim tilgangi að tryggja bátaútveginum í janúar og febrúarmánuði 1950 75 aura 

verð fyrir hvert kg af nýjum fiski, miðað við þorsk og ýsu, slægðum með haus. 

Enn fremur er ríkisstjórninni heimilt að ábyrgjast Í. h. ríkissjóðs það, sem á 

kann að vanta, að söluverð lýsis tryggi bátaútveginum á sama tíma kr. 1.30 fyrir 

hvern lítra af lifur. 

2. gr. 

Ríkissjóður ábyrgist hraðfrystihúsum það, sem á kann að vanta, að söluverð á 

þorskflökum. framleiddum á tímabili því, er um ræðir i Í. gr., nái kr. 1.53 hvert 

enskt pund fob. miðað við 7 punda pökkun, og samsvarandi verði á öðrum fisk- 

tegundum. Ákveða má með reglugerð, að greiða megi úr dýrtíðarsjóði hluta af 

geymslukostnaði þessa fisks. 

Ábyrgð ríkissjóðs samkvæmt 1. mgr. skal einungis taka til fisks, er seldur verður 

til landa, er ríkisstjórnin ákveður með hliðsjón af markaðshorfum á hverjum tíma. 

3. gr. 

Ríkissjóður ábyrgist saltfiskutflytjendum það, sem á kann að vanta, að söluverð 

fisks þess, er um ræðir í 1. gr. verði kr. 2.52 fyrir kg fob., miðað við fullsaltaðan 

stórfisk (þorsk) 1. flokks, og skal verð annarra flokka og fisktegunda vera samsvar- 

andi. Sambærilegt verð skal ábyrgt fyrir hertan fisk útfluttan. Ákveða skal með 

reglugerð, að greiða megi úr dýrtíðarsjóði rýrnun á saltfiski þessum, enda eigi úl- 

flytjandi ekki sök á drættinum. Geymsla saltfisks er að öðru leyti á ábyrgð útflytj- 

anda. 

4. gr. 

Til þess að tryggja 75 aura verð á nýjum fiski og sölu aflans er ríkisstjórninni 

heimilt að ábyrgjast útflutningsverð á fiski, sem verkaður er á annan hátt en talið 

er í 2. og 3. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að skipa fyrir um verkun á fiski, eftir því sem mark- 

aðshorfur segja til. 

5. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að verja allt að 1 milljón króna til þess að lækka 

kostnað við framleiðslu sjávarafurða í janúar og febrúarmánuði 1950. 

6. gr. 

Ríkisstjórnin ábyrgist kjötframleiðendum verðlagsárið frá 31. ágúst 1949 til 1. 

sept. 1950 það, sem á kann að vanta, að þeir fái fyrir útflutt kjöt, sem til hefur 

fallið á því tímabili, það verð, sem lagt er til grundvallar í verðlagningu landbún- 

aðarvara það verðlagsár, sbr. lög nr. 94/1947. 

1 

Reykjavik. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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7. gr. 
Við samninga um sölu islenzkra afurða erlendis skal þess gætt, að sem bezt 

heildarverð fáist fyrir þær, og er ríkisstjórninni heimilt að binda sölu einstakra 
vörutegunda nauðsynlegum skilyrðum, til þess að því verði náð. 

Nú seljast afurðir, sem ábyrgð er tekin á, hærra verði en ábyrgðarverði, og 
rennur þá sá hluti andvirðis, sem umfram er, í dýrtíðarsjóð, unz ríkissjóður er skað- 
laus orðinn af ábyrgð á fiskafurðum samkvæmt þessum lögum. 

8. gr. 
Auglýsa skal, svo fljótt sem unnt er, lágmarksverð á nýjum fiski, sem miðast 

við 75 aura verð, sbr. 1. gr., og skal verð annarra fisktegunda vera samsvarandi. 
Leita skal tillagna Landssambands íslenzkra útvegsmanna um verðlagninguna. 

9. gr. 
Ríkisstjórnin getur með reglugerð sett nánari fyrirmæli um allt, er lýtur að 

framkvæmd þessara laga, þar á meðal um sönnunargögn fyrir því, að hlutarsjó- 
mönnum og útgerðarmönnum, er selja fisk sinn öðrum, hafi verið greitt það lág- 
marksverð, sem ákveðið er samkvæmt 1. gr. enda er greiðsla þess fiskverðs skilyrði 
fyrir öllum ráðstöfunum ríkisstjórnarinnar og ábyrgðum samkvæmt lögum þessum. 

Ríkisstjórnin getur krafizt þess, að útvegsmenn, eigendur hraðfrystihúsa og Þeir, 
er saltfisk verka, láti henni í té rekstrarreikninga um starfsemi sína. 

10. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða verð á beitu. Getur hún bundið niður- 

færslu á verði á beitu því skilyrði, að útvegsmenn geri þær ráðstafanir, er ríkis- 
stjórnin telur heppilegar til að spara útgjöld við beitu. 

Nú gerir meiri hluti útvegsmanna í tiltekinni verstöð á fundi, er allir útvegs- 
menn þar hafa verið boðaðir til, samþykkt um notkun beitu og sparnað á henni, og 
bindur þá slík samþykkt alla útgerðarmenn í verstöðinni, er ráðherra hefur stað- 
fest hana. 

Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða hámarksleigu fyrir verbúðir. 
Brot gegn ákvæðum þessarar greinar og samþykktum, settum samkvæmt henni, 

varða allt að 50000 króna sekt til ríkissjóðs. 

11. gr. 
Til aðstoðar verðlagsyfirvöldum við ákvörðun verðlags á viðgerðum á skipum, 

vélum, veiðarfærum og öðrum útgerðarvörum, skipar ráðherra að fengnum tillög- 
um frá Landssambandi íslenzkra útvegsmanna og Fiskifélagi Íslands tvo fulltrúa 
með þekkingu á útvegsmálum og skipaviðgerðum. 

Fulltrúar þessir hafa atkvæðisrétt á fundum viðskiptanefndar um verðlags- ra 
ákvarðanir á útgerðarvörum og skipavidgerdum. 

12. gr. 
Meðan ríkisábyrgð vegna bátaútvegsins samkvæmt 1.—4. gr. er i gildi, mega 

vextir af rekstrarlánum útgerðarinnar og þeirra fyrirtækja, sem vinna úr sjávar- 
afurðum til útflutnings ekki vera hærri en 4%, enda fari lánin ekki yfir 85% af 
ábyrgðarverðinu.
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13. gr. 
Nú verður ekki fyrir lok febrúarmánaðar 1950 sett löggjöf, er leysi til frambúðar 

rekstursvandamál bátaútvegsins, að dómi ríkisstjórnarinnar, þá framlengist gildi 
laga þessara þar til slík löggjöf verður sett, þó ekki lengur en til 15. maí 1950, og 
hækkar þá framlag ríkissjóðs samkvæmt 5. gr. um kr. 2500 000.00, en hlutfallslega 
minna, ef ábyrgðin fellur niður fyrir 15. mai. 

14. gr. 
Til þess að standa straum af greiðslum vegna ábyrgðar ríkissjóðs, er frumvarp 

þetta gerir ráð fyrir, til 1. marz 1960, skulu ákvæði TI. kafla laga nr. 100/1948 um 
dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna, gilda til 1. marz 1950, að undanteknum 

d-, e- og f-liðum 30. gr. laganna. 

15. gr. 
Ríkisstjórninni heimilast að veita útgerðarmönnum þeirra skipa, er sildveiðar 

stunduðu fyrir Norðurlandi sumarið 1949, fyrirgreiðslu samkvæmt 2. gr. laga nr. 85 
frá 15. des. 1948, enda gildi ákvæði þeirra laga um framkvæmd aðstoðarinnar, eftir 
því sem við á. 

Ríkisstjórninni heimilast að taka lán í þessu skyni, allt að einni og hálfri milljón 
króna. 

16. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 14. janúar 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. SJ) 
  

Jóhann Þ. Jósefsson. 

LÖG 

um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 62/1939, um tollskrá o. fl. 

Forseti ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
bykki mínu: 

1. gr. 
Frá 1. janúar 1950 skal innheimta: 

A. Vörumagnstoll samkvæmt lögum nr. 62/1939, um tollskrá o. fl., og síðari breyt- 
ingum á þeim lögum, með þessum hækkunum: 
a. Af benzini, öðru en flugvélabenzíni, samkvæmt 27. kafla tollskrárinnar, 

15. lið, með 20 aurum af kg í stað 1 eyris. 

b. Af öllum öðrum vörum með 200% álagi, þó ekki af flugvélabenzini og vör- 
um þeim, sem taldar eru í 2. gr. 

1950 

1 

14. jan. 

14. jan.



1950 Å 

2 B. Verðtoll samkvæmt sömu lögum með 65% álagi, þó ekki af vörum þeim, sem 
14. jan. taldar eru í 2. gr. 

2. gr. 
Undanþegnar tollhækkun þeirri, er getur í b-lið A og B-lið 1. gr., eru þessar 

vörur: 

Tollskrárkafli 9 nr. 1—2, kaffi, óbrennt, brennt, eða brennt og malað. 

— 10 — 1—7. korn, ómalað. 
— 11 — 1— 12, mjöl og grjón. 
— 17 — 1—6, sykur. 
— 22 — 6—38, drykkjarvörur og ymislegir vökvar. 
— 24 — 1—9, tobak. 
— 25 — 10, salt. 
— 21 — 1—4, kol. 

— — 14, steinolia. 

Enn fremur eru vörur, sem sérstakur tollur er greiddur af vegna milliríkja- 
samninga, undanskildar tollhækkun samkvæmt 1. gr. 

3. gr. 
Ekki er heimilt að hækka álagningu verzlana á vörur vegna tollahækkana sam- 

kvæmt lögum þessum, og er verðlagsyfirvöldum skylt að sjá um, að svo verði ekki 
gert, annaðhvort með því að banna álagningu á tollahækkunina eða með því að 
breyta verðlagsákvæðum þannig, að álagningin hækki ekki að krónutölu vegna toll- 
hækkunarinnar frá því, sem er við gildistöku laga þessara. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til ársloka 1950. 

Gjört að Bessastöðum, 14. janúar 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.)   
Björn Ólafsson.



Stjornartidindi 1950, A. 2. 5 1950 

LOG 3 

um breyting á lögum nr. 85 frá 9. okt. 1946, um ráðstafanir í sambandi við > 7" 
skilnað Íslands og Danmerkur. 

ForsETi fsLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
þykki mínu: 

1. gr. 
2. gr. laga nr. 85 frá 9. okt. 1946 orðist þannig: 
Meðan eigi er lokið samningum þeim, er nú standa yfir vegna niðurfellingar 

dansk-íslenzka sambandslagasamningsins 30. nóvember 1918, heimilast ríkisstjórn 
Íslands að gera þær ráðstafanir, sem þörf er á, til að láta Færeyinga halda þeim 
rétti, er þeir hafa haft til fiskveiða með handfæri á þilskipum með eða án gangvéla 
og opnum bátum hér við land fyrst um sinn, þó eigi lengur en til ársloka 1950. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 21. janúar 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Bjarni Benediktsson. 

LÖG 4 

um breyting å lågum nr. 30 1. febr. 1936, um breyting å og vidauka vid 26. jan. 

siglingalög, nr. 56 30. nóv. 1914. 

Forseti fSsLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Aftan við 2. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Þó skulu kröfur, sem skipstjóri hefur stofnað til vegna úttektar á vistum til 

skipa þeirra, er síldveiðar stunda sumarið 1949, vegna sildveiðanna, njóta sjóveðs- 
réttar, þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. þessarar greinar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 26. janúar 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Jóhann Þ. Jósefsson. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



AUGLYSING 

um vidskiptasamning milli fslands og Spånar. 

Hinn 17. desember 1949 var undirritadur i Madrid af Pétri Benediktssyni 
sendiherra og Alberto Martin Artajo utanrikisrådherra Spånar, vidskiptasamningur 
milli fslands og Spånar, er fylgir hér med i islenzkri bydingu: 

1. gr. 
Til bess ad audvelda verzlun milli Spånar og fslands skal hvor stofnunin um 

sig — Instituto Espanol de Moneda Extranjera (Spænska gjaldeyrisstofnunin) og 
Landsbanki fslands i Reykjavik — opna reikning hjå sér i sterlingspundum å 
nafn hinnar. 

Greiðsla fyrir útfluttar islenzkar vörur til Spánar skal fara fram fyrir milli- 
göngu Instituto Espanol de Moneda Extranjera inn á reikning Landsbanka Íslands 
og greiðsla fyrir útfluttar spænskar vörur til Íslands skal fara fram fyrir milli- 
göngu Landsbanka Íslands inn á reikning Instituto Espanol de Moneda Extranjera. 
Greiðslur farmgjalda og annarrar þjónustu, svo og kostnað af ferðalögum, má inna 
af hendi með aðstoð þessara reikninga. 

Hinar tvær ofangreindu gjaldeyrisstofnanir koma sér saman um þær ráðstaf- 
anir, sem nauðsynlegar eru til að ná greiðslujöfnuði hvor á sínum reikningi. 

2. gr. 
Samkomulag er um þá meginreglu, að meðan samningur þessi gildir skuli 

greiðslur fyrir vörur og þjónustu, sem annar samningsaðili innir af hendi, svara 
til greiðslna fyrir þjónustu og vörur, sem inntar eru af hendi af hinum samn- 
ingsaðiljanum. 

Ef eftirstöðvar verða samt sem áður á reikningi í hag annarri hvorri hinna 
ofangreindu gjaldeyrisstofnana, þegar samningurinn gengur úr gildi, skal sú inn- 
stæða að beiðni hlutaðeigandi aðilja og innan sex mánaða frá því að sú beiðni 
er lögð fram, greidd með vörum, sem samkomulag verður um. 

Það er viðurkennt, að ekki er hægt að halda reikningunum stöðugt jöfnum, 
vegna þess að margar vörur, sem um er að ræða í verzlunarviðskiptum samnings- 
aðilja eru bundnar við árstíðir, og einnig vegna annarra ástæðna. Hvor samnings- 
aðili um sig er því reiðubúinn, ef þörf gerist, til að veita hinum samningsaðiljan- 
um reikningslán að fjárhæð kr. 100 000 sterlingspund. Fjárhæð þessa reiknings- 
láns má hækka með samkomulagi hinna tveggja lánsstofnana. 

3. gr. 
Yfirvöld beggja landanna munu gera allt, sem hægt er til þess að auðvelda 

viðskipti milli landanna með því að taka til velviljaðrar athugunar beiðnir um 
inn- og útflutningsleyfi fyrir vörum, sem þessi viðskipti taka til. Þau munu einnig 
hafa hliðsjón af því, að heppilegt er að auka vöruskiptin, og enn fremur, að 
nauðsynlegt er að halda við jafnvæginu milli innflutnings og útflutnings. 

Skal þetta einkum gilda um þær spænsku vörutegundir, sem nefndar eru í 
skrá „E“ og þær íslenzkar vörutegundir, sem nefndar eru á skrá „I“, en báðar 
eru viðfestar þennan samning. 

4. gr. 
Gildistaka þessa samnings hefst með undirskrift hans og skal hann vera í 

gildi til 31. desember 1950.



Skrå „E“. 5 

Vefnaðarvörur af öllu tagi. Vín og vínandi. 26. jan. 

Fiskinet og netagarn. Superfosfat. 

Skófatnaður. Kali. 

Leður. Salt. 

Nýir og þurrkaðir ávextir. Byggingarefni og tilheyrandi. 

Ávaxtamauk og ávaxtasafi. Ýmislegt. 

Skrá „I“. 

Saltfiskur (þurrkaður eða upp úr salti). Aðrar fiskafurðir. 

Hestar. Ymislegt. 

Þorskalýsi, (meðala- og iðnaðarlýsi). 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 26. janúar 1950. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Agnar Kl. Jónsson. 

LÖG þú 

um framlenging á gildi laga nr. 114/1949, um bráðabirgðafjárgreiðslur úr „an. 
rv 

ríkissjóði á árinu 1950. 

Forseti ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 

Heimild sú, sem ríkisstjórninni er veitt í lögum nr. 114/1949, um bráðabirgðafjár- 

greiðslur úr ríkissjóði á árinu 1960, skal gilda til 1. marz 1950. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 31. janúar 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Björn Ólafsson.



7 LOG 

um breyting á lögum nr. 51/1940, um gengisskråningu og 

ráðstafanir í því sambandi. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 
1. gr. laga nr. 51/1940, um gengisskráningu og ráðstafanir í því sambandi, 

hljóði þannig: 
Sölugengi erlends gjaldeyris skal vera kr. 26.22 — krónur tuttugu og sex 

tuttugu og tveir — hvert sterlingspund (£), og annarrar erlendrar myntar í sam- 
ræmi við það. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 2. febrúar 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Björn Ólafsson. 

8 LOG 
7. febr. 

or um breyting á lögum nr. 58 8. sept. 1931, um einkasölu ríkisins á tóbaki. 

ForseTi ISLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
þykki mínu: 

1. gr. 
2. málsl. 11. gr. laganna orðist svo: 
Einkasalan greiðir kostnað við flutning á tóbaki til verzlunarstaða innanlands. 

12. gr. laganna orðist svo: 2. gr. 

Ríkisstjórnin ákveður hámarksverð tóbaks í smásölu, og skal það vera hið sama 
um allt land. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 7. febrúar 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. SJ) 
  

Björn Ólafsson,



LOG 9 

um viðauka við lög nr. 100 29. des. 1948, um dýrtíðarráðstafanir 

vegna atvinnuveganna. 

Forseti ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

bykki minu: 

1. gr. 

Aftan við 11. gr. laganna bætist nýr málsliður, svo hljóðandi: 

Fulltrúar þessir hafa atkvæðisrétt á fundum viðskiptanefndar um verðlags- 

ákvarðanir á útgerðarvörur og skipaviðgerðir. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 9. febrúar 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
Ólafur Thors. 

LÖG 10 
14. febr. 

um heimild fyrir ríkisstjórnina að ábyrgjast allt að 2 250 000 króna lán til ode 

útgerðarmanna, sem stunduðu síldveiðar sumarið 1949, o. fl. 

ForsETi ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast bráðabirgðalán, er Landsbanki Íslands 

og Útvegsbanki Íslands h/f veittu, til þeirra útgerðarmanna, er sildveiðar stunduðu 

sumarið 1949. 

2. gr. 

Enn fremur er ríkisstjórninni heimilt að ábyrgjast bráðabirgðalán til að leysa 

sjóveð af bátum, er stunduðu fiskveiðar við Grænland sumarið 1949, enda sé jafn- 

framt tryggt, að þeir gangi til fiskveiða hér við land á yfirstandandi vertíð. 

3. gr. 

Samanlögð ábyrgð ríkissjóðs vegna þessara lánveitinga má ekki fara fram úr 

kr. 2 250 000.00. i 

4. gr. 
Taka skal å fjårlåg fyrir 1950 fjårveitingu til endurgreidslu lånanna, er sam- 

svari því, sem ógreitt er af þeim 31. jan. það ár.
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10 gr. 

14. febr. Lög þessi öðlast þegar gildi. 5. gr 

Gjört að Bessastöðum, 14. febrúar 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.)   

Björn Ólafsson. 

11 LÖG 
14. febr. 

um breyting á lögum nr. 19 22. marz 1948, um búfjárrækt. 

Forseti fsLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
bykki mínu: 

1. gr. 
Fyrri málsgr. 83. gr. laganna orðist þannig: 
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum, sem settar verða samkvæmt þeim, 

varða sektum frá kr. 100.00 til kr. 5000.00, nema þyngri refsing liggi við að lögum. 
Sektarfé skal renna í sjóð þess búnaðarfélags, þar sem brotið er framið, ella í 
sveitarsjóð. 

2. gr. 
84. gr. laganna verði svo hljóðandi: 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 44 frá 10. nóv. 1913, um forða- 

gæzlu, og lög nr. 32 frá 8. sept. 1931, um búfjárrækt, og allar síðari breytingar, sem 
gerðar hafa verið á þeim lögum. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 3. gr. 

Gjört að Bessastöðum, 14. febrúar 1950. 

Sveinn Björnsson. 
  

(L. S.) Jón Pálmason. 

12 LÖG 
14. febr. um samkomudag reglulegs Alþingis 1950. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

bykki mínu: 
1. gr. 

Reglulegt Alþingi 1950 skal koma saman tíunda dag októbermánaðar, hafi for- 
seti Íslands eigi tiltekið annan samkomudag fyrr á árinu. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. — #7 

Gjört að Bessastöðum, 14. febrúar 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) Ólafur Thors.



Stjornartidindi 1950, A. 3. 11 1950 

AUGLYSING 13 
10. febr. 

um staðfesting forseta á breytingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands nr. 47 1942. áð 

Forsetinn hefur samkvæmt tillögu menntamálaráðuneytisins fallizt á eftirfarandi 
breytingu á reglugerð nr. 47/1942: 

1. gr. 
5. tölul. 32. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Dönsku, ensku, frakknesku, grísku, latínu, norsku, sænsku og þýzku. Kennslan 

miðar að því að veita stúdentum haldgóða þekkingu í þessum tungumálum, með 
það fyrir augum, að þeir geti lokið prófum baccalaureorum artium samkv. 52. gr. 

2. gr. 
51. gr. orðist þannig: 

Próf í íslenzkum fræðum. 

Prófgreinar eru þessar: 
Málfræði og saga íslenzkrar tungu. 
Íslenzk bókmenntasaga og ritskýring. 
Saga og menningarsaga Íslendinga. 
Lokapróf eru tvenns konar: 
Kennarapróf. 
Meistarapróf. 

F
a
n
n
 

s
p
 

A. Kennarapróf. 

Kennarapróf skiptist í tvennt. 

Fyrri hluti. 

Prófið fer fram í öllum þrem prófgreinum, samkvæmt nánari reglum, er kenn- 
ararnir i Íslenzkum fræðum setja, og er bæði skriflegt og munnlegt. Aðaláherzla 
skal lögð á að reyna, hvernig nemandinn hafi fært sér í nyt þá kennslu, sem hann 

hefur átt kost á, og hæfni hans til framhaldsnáms. 
Nemandi skal hafa lokið prófi í latínu, er samsvari máladeildarprófi í Mennta- 

skólanum í Reykjavík eða á Akureyri, áður en hann gengur undir fyrra hluta prófs. 
Engum nemanda er heimilt að ganga undir fyrra hluta prófs síðar en 6 misserum 

eftir innritun í heimspekideild, nema til komi einróma samþykki kennaranna í ís- 
lenzkum fræðum. Standist nemandi ekki prófið, má hann endurtaka það eftir tvö 
misseri. En reynist hann þá ekki hæfur, hefur hann fyrirgert rétti sínum til þess að 

sanga undir lokapróf. 

Síðari hluti. 

Kandidatinn skal eigi síðar en þrem misserum áður en hann gengur undir prófið 
hafa valið sér, í samráði við kennarana, hæfilega afmarkað svið í einni af prófgrein- 
unum (kjörsvið), sem hann kynnir sér út i æsar. 

Prófið er bæði munnlegt og skriflegt í hverri grein. Hefst það á ritgerð úr kjör- 
sviði kandidatsins, og má verja til hennar allt að 3 vikum. Eigi má líða meir en 6 
mánuðir frá því að kjörsviðsritgerð er skilað og þar til hinn hluti prófsins hefst. 

Einkunnir eru gefnar bæði fyrir munnlega og skriflega úrlausn í hverri próf- 
grein, og auk þess tvöföld einkunn fyrir ritgerðina, alls 8 einkunnir. Enn fremur 
skal telja meðaleinkunn úr fyrra hluta prófi með sem tvöfalda einkunn, svo að 
aðaleinkunnirnar til kennaraprófs verða alls 10. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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13 Að öðru leyti gilda bæði um fyrra og síðara hluta þessa prófs hin almennu 
10. febr. ákvæði um embættispróf í háskólanum. 

B. Meistarapróf. 
Kandidötum, sem leyst hafa af hendi fyrra hluta kennaraprófs, er heimilt að 

ganga undir meistarapróf. Þeir velji sér að meginviðfangsefni eina af hinum 3 próf- 
greinum, en innan þeirrar greinar nánar afmarkað svið (kjörsvið), sem þeir skulu 
rannsaka vísindalega. Prófið er með sama hætti og síðari hluti kennaraprófs, nema 
hvað kandidatinn fær til úrlausnar kjörsviðsverkefni sínu allt að sex mánuði, og 
skal það innt af hendi á undan öðrum hlutum prófsins. Auk þess flytur kandidatinn 
fyrirlestur í heyranda hljóði og fær 8 daga til að semja hann. Einkunnir eru tvær: 
ágætlega hæfur (admissus cum egregia laude) og hæfur (admissus). Kennararnir í 
Íslenzkum fræðum dæma einir um þetta próf. 

Þeim stúdentum, sem byrjað hafa nám áður en ákvæði þessi gengu í gildi, er 
heimilt að ganga undir meistarapróf samkvæmt hinum eldri reglum. 

1. málsgr. 52. gr. orðist þannig: 
Prófgreinar eru þessar: 

1. Íslenzka. 
2. Danska. 
3. Enska. 
4. Frakkneska. 
5. Gríska. 
6. Latína. 
7. Norska. 
8. Sænska. 
9. Þýzka. 

Þetta tilkynnist þeim, er hlut eiga að máli. 

Menntamálaráðuneytið, 10. febrúar 1950. 

i F. h. r. i 

Birgir Thorlacius. 

14 LÖG 
17. febr. - 

um breyting á lögum nr. 99/1948, um breyting á lögum nr. 128/1947, 

um dýrtíðarráðstafanir. 

ForsETI ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

bykki mínu: 
. . 1. gr. 

Í stað orðanna „Á árinu 1949“ í niðurlagi Í. gr. komi: Fyrir árslok 1950. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 17. febrúar 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L, S.) 
  

Björn Ólafsson.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 81 5. júní 1947, um útflutningsgjald af sjávarafurðum. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 

Stafliður b. undir 1. tölulið í 4. gr. laganna orðist svo: 

Til að greiða stofnkostnað byggingar til fiskiðnrannsókna og fiskifræðirann- 

sókna, sem reist verður á vegum Háskóla Íslands, $% fram til ársloka 1953, en 

eftir þann tíma fellur gjaldið niður, og lækkar þá útflutningsgjaldið samkv. Í. gr. 

sem þessu nemur. 
2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 17. febrúar 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Jóhann Þ. Jósefsson. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 116 30. des. 1943, um ættaróðal og erfðaábúð. 

Forseti ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Aftan við staflið d. í 1. gr. laganna komi: 

Þó nær ákvæði þetta ekki til vaxta af skuldum við Byggingarsjóð í Búnaðar- 

banka Íslands og Ræktunarsjóð Íslands eða lánsstofnanir, sem koma kunna í þeirra 

stað. 
2. gr. 

Fyrsti og annar málsl. 12. gr. laganna orðist þannig: 

Heimilt er óðalsbónda að taka lán með veði í óðalinu, til húsabóta eða annarra 

varanlegra umbóta á jörðinni, í Byggingarsjóði Búnaðarbanka Íslands og Ræktunar- 

sjóði Íslands, samkvæmt þeim reglum, er um slík lán gilda á hverjum tíma. 

ð. gr. 

Stafliður a. í 26. gr. laganna orðist þannig: 

Verið samfellt í ábúð eða eigu sömu ættar í 75 ár eða lengur og eru enn Í eigu 

hennar, þegar lög þessi öðlast gildi. Þetta ákvæði tekur einnig jafnóðum til jarða, 

er fullnægja slíkum skilyrðum um eigu eða ábúð sömu ættar. Åbud eða eignarum- 

ráð ekkils eða ekkju ættmanna þeirra, er setið hafa jörðina, telst með ábúðar- eða 

eignartíma ættarinnar. 

1950 

19 

17. febr. 

16 

22. febr.
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16 4. gr. 
22. febr. Í stað ,,100 árin“ í 27. gr. laganna komi: 75 árin. 

5. gr. 
Aftan við 33. gr. laganna bætist: 
Geta skal þess í afsals- og veðmálabókum hlutaðeigandi sýslu eða kaupstaðar, að jörð sé ættarjörð, og sömuleiðis breytinga, er á því kunna að verða. 

45. gr. laganna orðist þannig: 6. gr. 
Heimilt er ábúendum þeirra jarða, sem byggðar eru eftir lögum þessum, að taka lán með veði í jörðinni, til varanlegra húsabóta og annarra umbóta á jörðinni, í Byggingarsjóði í Búnaðarbanka Íslands og Ræktunarsjóði Íslands, samkvæmt þeim reglum, er um slík lán gilda á hverjum tíma. Ákvæði ábúðarlaganna um skyldu til húsabóta gilda eigi að því er snertir jarðir, sem byggðar eru samkvæmt lögum þessum. 

7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 22. febrúar 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Jón Pálmason. 

17 LÖG 
28. febr. 

ser um framlenging å gildi laga nr. 114/1949, um brådabirgdafjårgreidslur 

úr ríkissjóði á árinu 1950. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Heimild sú, sem ríkisstjórninni er veitt í lögum nr. 114/1949, um bráðabirgða- 

fjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 1950, skal gilda til 1. mai 1950. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 28. febrúar 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Björn Ólafsson.
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LOG 18 
28. febr. 

um framlenging å III. kafla laga nr. 100/1948, um dyrtidarrådstafanir or 

vegna atvinnuveganna. 

Forseti ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 

Ákvæði þau um tekjuöflun í dýrtíðarsjóð, sem sett voru í III. kafla laga nr. 100 
1948, um dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna, skulu gilda til 1. april 1950, að 
undanteknum d-, e- og f-liðum 30. gr. laganna. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 28. febrúar 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Björn Ólafsson. 

LÖG 19 
2. marz 

um Bjargráðasjóð Íslands. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

bykki mínu: 

1. gr. 
Bjargráðasjóður Íslands, sem stofnaður var með lögum nr. 45 1913, skal vera 

allsherjarsjóður fyrir alla landsmenn til hjálpar í hallæri eða til að afstýra því. En 
það er hallæri, ef sveitarfélög, eitt eða fleiri í sýslu, eða bæjarfélög verða af náttúru- 
völdum svo illa stödd, að þau megna ekki af eigin rammleik að forða mönnum og 
skepnum við harðrétti eða felli. 

2. gr. 
Hvert sveitarfélag á landi hér skal á ári hverju greiða iðgjald í bjargráðasjóð, 

2 krónur fyrir hvern mann, sem þar er heimilisfastur, þegar manntal er tekið. Bjarg- 

ráðasjóðsgjald greiðist úr sveitarsjóði. 

3. gr. 
Bjargráðasjóðinn skal styrkja á hverju ári með tillagi úr ríkissjóði, er nemi 

2 krónum fyrir hvern mann. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins, sem heitir bjargráðastjórn, skipa skrifstofustjórinn í félagsmála- 

ráðuneytinu, sem er formaður stjórnarinnar, formaður Búnaðarfélags Íslands og for- 
seti Fiskifélags Íslands.
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19 Fé bjargráðasjóðsins skal geymt og åvaxtad í banka með ríkisábyrgð, og skal 
2. marz það vera tiltækt hvenær sem þörf gerist. 

5. gr. 
Bjargráðastjórn skal gæta vel að öllu, er bendir til þess, að yfirvofandi hallæris- 

hætta sé fram undan, og skal hún vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um ráðstafanir, 
sem miða að því að afstýra hallæri. 

6. gr. 
Bjargráðastjórn hefur á hendi reikningshald sjóðsins, og skulu reikningarnir 

endurskoðaðir af endurskoðunardeild stjórnarráðsins og endurskoðendum ríkis- 
reikninganna án sérstaks endurgjalds. 

7. gr. 
Hver bæjarstjórn og hreppsnefnd skal lúka bjargráðasjóðsgjaldi á manntals- 

þingum. Í kaupstöðum skulu bæjarfógetar, en í sveitum sýslumenn (í Reykjavík toll- 
stjóri) innheimta gjaldið og koma því til gjaldkera bjargráðastjórnarinnar eigi síðar 
en 1. október ár hvert. 

8. gr. 
Fyrir 1. marz ár hvert er prestum og öðrum þeim, er manntal hafa á hendi, 

skylt að láta innheimtumönnum bjargráðasjóðsgjalda í té skýrslu um íbúafjölda 
hvers sveitarfélags, miðað við áramót, til afnota við útreikning og innheimtu 
gjaldanna. 

9. gr. 
Allt það fé, sem rennur úr ríkissjóði í bjargráðasjóðinn samkv. 3. gr., að vöxtum 

meðtöldum, svo og helmingur þess fjár, sem sjóðurinn fær samkvæmt 2. gr. laga 
þessara, skal vera sameign allra landsmanna. Hins vegar skal helmingur þess fjár, 
sem i sjóðinn rennur samkv. 2. gr., vera séreign þeirrar sýslu eða kaupstaðar, er 
gjaldið greiddi, og leggjast vextir af því fé við séreignina. 

Allur kostnaður af starfrækslu sjóðsins greiðist úr sameignarsjóðnum. 

10. gr. 
Ríkisstjórnin getur veitt sýslunefndum og bæjarstjórnum heimild til þess að 

hækka bjargráðasjóðsgjaldið um tiltekið árabil, þó ekki meira en um helming hins 
upprunalega gjalds. Sú hækkun rennur óskipt í séreignarsjóð viðkomandi sýslu- eða 
bæjarfélass. 

Nú notar einhver sýsla eða bæjarfélag heimild þessarar greinar og hækkar 
framlag sitt til bjargráðasjóðs með leyfi ríkisstjórnarinnar, og er þá ríkissjóði skylt 
að leggja fram, auk þess, sem fyrir er mælt í 3. gr., fé, er nemur hálfu viðbótar- 
gjaldinu, og rennur það í séreignarsjóð viðkomandi sveitarfélags. 

11. gr. 
Nú verður hallæri í sveitarfélagi af óvenjulegum harðindum eða langvarandi 

aflaleysi, eða tjón verður þar af náttúruvöldum á mannvirkjum eða búfé, enda hafi 
það, sem skemmdist eða ónýttist, verið óvátryggt fyrir tjóni þessu, og getur þá 
stjórn bjargráðasjóðs veitt styrk eða lán úr bjargráðasjóði samkvæmi lögum þess- 
um, til að draga úr áhrifum hallærisins eða bæta tjónið að einhverju leyti. 

12. gr. 
Ef hallæri ber að höndum, á hvert sýslu- og bæjarfélag tilkall til séreignar 

sinnar Í sjóðnum til útbýtingar samkvæmt reglum, sem sýslunefnd eða bæjarstjórn
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hafa samþykkt þar um, enda samþykki ráðherra slíka ráðstöfun, að fengnu áliti 

bjargráðastjórnar. Skýrslu um úthlutun þessa skal viðkomandi sýslunefnd eða 

bæjarstjórn senda stjórn bjargráðasjóðs þegar að úthlutun lokinni. 

Ef haustbirgðir reynast svo litlar í einhverju héraði, að hætt er við bjargar- 

skorti fyrir menn eða skepnur, ef illa vetrar, þá má sýslunefnd eða bæjarstjórn 

með samþykki bjargráðastjórnar nota séreign sína í sjóðnum til að kaupa eða 

tryggja varaforða, en það fé, sem þannig er notað, skal greiða aftur að fullu, en 

vaxtalaust, í bjargráðasjóðinn á ársfresti, nema því verði ráðstafað samkvæmt 1. 

málsgr. þessarar greinar. 
Nú hrekkur ekki séreign sýslu eða kaupstaðar til forðatryggingar, og má þá 

bjargráðastjórn veita héraðinu vaxtalaust bráðabirgðalán af sameignarfé sjóðs- 

ins, gegn veði í bjargráðasjóðsgjaldi héraðsins eða þeim tryggingum öðrum, sem 

stjórnin metur gildar. 

13. gr. 

Nú hrökkva ekki til þess að afstýra hallæri þær ráðstafanir, sem 11. og 12. gr. 

gera ráð fyrir, og er þá bjargráðastjórn heimilt að veita aðstoð úr sameignar- 

sjóði með þeim hætti, er hér segir: 

1. beinum styrk úr bjargráðasjóði, 
2. lánveitingum til sýslu- eða sveitarfélaga, 

3. lánveitingum til einstaklinga, sem fyrir tjóni hafa orðið, gegn veði í fasteign 

eða ábyrgð sýslu- eða sveitarfélags. 

Hverjum þeim, sem láns beiðist eða styrks úr bjargráðasjóði, ber að senda 

sjóðsstjórninni svo glöggar skýrslur sem kostur er á um tjón það, sem bæta skal. 

Nú þykir bjargráðastjórn á skorta um, að gögn þau séu fullnægjandi, sem borizt 

hafa, og getur hún þá krafizt fyllri gagna frá þeim aðilum, er henni þykir henta. 

Nú berast ekki þau skilríki, sem bjargráðastjórn hefur beiðzt, og er þá sjóðsstjórn- 

inni heimilt að synja beiðninni af þeim ástæðum einum. 

14. gr. 

Nú gengur mikil óáran um land allt eða í stórum landshlutum, svo að fé bjarg- 

ráðasjóðs hrekkur ekki til nauðsynlegrar hjálpar og sjóðurinn kemst í fjárþröng, 

og er þá ríkisstjórninni heimilt að ábyrgjast nauðsynlegt lán fyrir bjargráðasjóð- 

inn, eða veita honum lán úr ríkissjóði, ef fé er þar fyrir hendi, en slík bráða- 

birgðalán ber bjargráðasjóði að endurgreiða af tekjum sinum, enda séu eignir 

sjóðsins og tekjur að veði fyrir bráðabirgðalánum þessum. 

15. gr. 

Ráðherra setur, að fengnum tillögum bjargráðastjórnar, reglugerð um rekstur 

sjóðsins og starfrækslu. 

16. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

17. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 45/1913, um Bjargráðasjóð Íslands, 

og lög nr. 20/1925, um heimild til að veita lán úr bjargráðasjóði. 

Gjört að Bessastöðum, 2. marz 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 

Ólafur Thors. 
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LOG 
um breyting å lågum nr. 56 7. mai 1946, um breyting á lögum nr. 80 7. sept. 1942, 

um kosningar til Alþingis. 
ForsETi ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir orðunum „vararæðismenn Íslands erlendis“ í 13. gr. laga um kosningar 

til Alþingis komi: svo og kjörræðismenn, ef þeir eru íslenzkir ríkisborgarar eða af 
íslenzku þjóðerni og mæla á íslenzka tungu, .... 

2. gr. 
Á eftir orðunum „vararæðismanns Íslands“ í 65. gr. laga um kosningar til 

Alþingis komi: eða kjörræðismanns, er uppfyllir skilyrði 13. gr., .... 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 3. gr. 

Gjört að Bessastöðum, 2. marz 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Bjarni Benediktsson. 

LÖG 
um að reisa stöð til hagnýtingar efna úr síldarsoði. 

Forseti Ístanns 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að reisa og starfrækja stöð til hagnýtingar efna úr 

sildarsoði við síldarverksmiðjur ríkisins. 

2. gr. 
Til byggingarframkvæmda samkvæmt 1. gr. heimilast ríkisstjórninni að taka lán 

innanlands eða utan fyrir hönd ríkissjóðs, að fjárhæð allt að 4 milljónir króna. 

3. gr. 
Um stofnun og rekstur vinnslustöðvar þeirrar, er um ræðir í 1. gr., fer að öðru 

leyti eftir lögum nr. 1 1. janúar 1938, um sildarverksmiðjur ríkisins. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 4 gr. 

Gjört að Bessastöðum, 8. marz 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Jóhann Þ. Jósefsson.
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LÖG 

um gengisskráningu, launabreytingar, stóreignaskatt, framleiðslugjöld o. fl. 

Forseti fsLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

bykki minu: 

1. gr. 

Gengi íslenzkrar krónu skal breytt þannig, að einn Bandaríkjadollar jafngildi 

16.2857 íslenzkum krónum, og skal gengi alls annars erlends gjaldeyris skráð í 

samræmi við það. Landsbanki Íslands skal birta sölu- og kaupgengi, sem séu i sam- 

ræmi við hið skráða gengi. Kaupgengi má ekki vera meira en 1% undir og sölu- 

gengi ekki meira en 1% yfir hinu skráða gengi. 

2. gr. 

Gengishagnaður sá, sem myndast við það, að hrein (netto) gjaldeyriseign is- 

lenzkra banka verður seld hærra verði eftir gengislækkunina, skal renna i ríkissjóð 

og varið til lánveitinga sem hér segir: 

1. Einn þriðji hluti skal lánaður til íbúðabygginga samkv. I. og III. kafla |. nr. 44 

7. maí 1946, og skal % varið til byggingarsjóðs samkv. I. kafla, e en 1,5 til ibudar- 

bygginga samkv. III. kafla laganna. 

2. Einn þriðji hluti skal lánaður byggingarsjóði samkv. lögum nr. 35/1946 til 

byggingarframkvæmda í sveitum. 
3. Einn þriðji hluti skal lánaður Ræktunarsjóði Íslands til 20 ára með jöfnum 

afborgunum og 2% ársvöxtum. 

Lán samkv. 1. og 2. tölul. skulu vera bráðabirgðalán . med 4% ársvöstum og 

endurgreiðast ríkissjóði jafnharðan. og tekjur viðkomandi aðila af eignarskatti 

samkv. 12. gr. innheimtast. 
Því fé, sem ríkissjóður fær endurgreitt af lánum samkv. 1—ð.:tölul., skal jafn- 

harðan varið til greiðslu á lausaskuldum ríkissjóðs við Landsbanka Íslands. 

3. gr. 
Vísitala framfærslukostnaðar í Reykjavík skal reiknuð fyrir marz 1950. á sama 

hátt og hingað til, þó með þeim breytingum, að miðað skal við húsaleigu í húsum, 
sem fullgerð eru eftir árslok 1945, svo og við útsöluverð á kjöti án frádráttar á kjöt- 
styrk. Vísitölufjárhæð, sem reiknuð er með þessum hætti, skal vera sá grundvöllur, 
sem síðari breytingar á vísitölufjárhæð miðast við, og skal því sett == 100. 

Skal útreikningi framfær sluvísitölunnar fyrir marz vera lokið eigi síðar en 20. 

apríl þ. á. 

4. gr. 
Hagstofa Íslands skal reikna kaupgjaldsvísitölu fyrir marz 1950, sem sýni breyt- 

ingu þá, sem orðið hefur. á almennu kaupgjaldi,.þ. e. grunnkaupi að: viðbættri verð- 
lagsuppbót, síðan 1939. Skal sú vísitala vera. hið almenna tímakaup. verkamanna- 
félagsins Dagsbrúnar í Reykjavík, og skal tímakaupið. mánuðina jan.— marz 1939 

vera vísitölugrundvöllur. 
Kaupgjaldsvísitala þessi skal birt um leið og framfærsluvísitalan fyrir marz. 
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5. gr. 
Í eftirfarandi ákvæðum táknar orðið laun bæði laun og kaupgjald. 
Við gildistöku laga þessara skal hætt að greina á milli grunnkaups og verðlags- 

uppbótar, eins og verið hefur, og skal hvort tveggja framvegis talið laun í einu lagi. 

6. gr. 
Vísitala framfærslukostnaðar, sbr. 3. gr., skal reiknuð mánaðarlega, og skal 

hækka laun frá því sem greitt var næsta mánuð á undan, ef vísitalan sýnir hækkun 
á framfærslukostnaði um minnst 5%. Skulu hærri laun, ef til kemur, greidd fyrsta 
skipti fyrir apríl 1950 samkvæmt þeirri breytingu, sem vísitala fyrir apríl s. á. sýnir. 
Laun skulu lækka með sama hætti, ef vísitala sýnir lækkun á framfærslukostnaði 
um minnst 5%. Síðari launahækkun skal veitt, ef vísitalan sýnir hækkun fram- 
færslukostnaðar um minnst 5%, frá því laun breyttust síðast samkvæmt þessum 
ákvæðum. Laun skulu lækka með sama hætti, ef síðari vísitala sýnir lækkun fram- 
færslukostnaðar um minnst 5%, frá því laun breyttust síðast samkvæmt þessum 
ákvæðum. 

Laun skulu breytast samkvæmt framangreindum ákvæðum fram í júlí 1950, en 
frá þeim tíma til ársloka skulu laun ekki breytast vegna breytinga á vísitölu fram- 
færslukostnaðar. 

Nú sýnir vísitala fyrir desembermánuð 1950 hækkun eða lækkun framfærslu- 
kostnaðar um 5% eða meira, frá því launahækkun eða launalækkun var síðast 
ákveðin, og skulu þá laun fyrir janúar 1951 hækkuð eða lækkuð samkvæmt þeirri 
breytingu á framfærslukostnaði, er vísitalan sýnir. Við ákvörðun launahækkunar 
eða launalækkunar skal þó ekki tekið tillit til þeirrar breytingar á framfærslukostn- 
aði, sem vísitalan sýnir og á rót sína að rekja til breytts verðs á landbúnaðarafurðum 
samkvæmt 4. gr. laga nr. 94/1947 vegna hækkunar eða lækkunar á launum bónda og 
verkafólks hans, þeirrar er leitt hefur af ákvæðum þessarar greinar um breytingar á 
launum. 

Laun, sem ákveðin verða fyrir janúar 1951, skulu ekki breytast vegna breytinga 
á vísitölu framfærslukostnaðar til júníloka 1951 

Nú sýnir vísitalan fyrir júní 1951 hækkun eða lækkun framfærslukostnaðar um 
5% eða meira, frá því hækkun eða lækkun launa var síðast ákveðin, og skulu þá laun 
fyrir júlí 1951 hækkuð eða lækkuð samkvæmt þeirri breytingu á framfærslukostn- 
aði, sem vísitalan sýnir, en frá 1. ágúst 1951 skulu laun ekki taka breytingum sam- 
kvæmt ákvæðum þessara laga. ' 

Þetta tekur þó ekki til launa, sem reiknuð eru á grundvelli verðmætis afurða, svo 
sem aflahlutar. Þó skulu laun, hluti launa eða aðrar greiðslur til skipverja á togur- 
um og fiskflutningaskipum, sem miðaðar eru við hundraðshluta af afla, aðeins 
hækka. í samræmi við hækkaða vísitölu samkv. þessari grein, en ekki hækka að öðru 
leyti að krónutali vegna gengisbreytingar samkvæmt lögum þessum. 

Skilyrði launahækkunar samkvæmt þessari grein er, að launagreiðslur hækki 
ekki af öðrum ástæðum en lög þessi mæla, frá því sem þær voru 19. marz 1950 eða 
samkvæmt síðásta gildum kjarasamningi fyrir þann dag. 

7. gr. 
Styrkir og aðrar greiðslur, sem samkvæmt lögum eiga að greiðast með verðlags- 

uppbót, skulu framvegis greidd í einu lagi, þannig, að heildargreiðslan jafngildi 
að krónutölu þeirri fjárhæð, sem grunngreiðsla og verðlagsuppbót hefðu numið sam- 
anlagt samkvæmt þeim ákvæðum, er giltu, þegar lög þessi tóku gildi. Persónulegir 
styrkir mega breytast í samræmi við ákvæði 6. gr. um launabreytingar.
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8. gr. 22 
Nú skuldar lántakandi ákveðna upphæð í islenzkum krónum vegna kaupa á fast- 19. marz 

eign eða af öðrum ástæðum, og skal honum þá þrátt fyrir gengisbreytinguna eigi 
skylt að greiða skuldina með hærri upphæð en skuldabréf tilskilur, jafnvel þótt þar 
sé ákveðið, að skuldin sé háð skráðu gengi erlends gjaldeyris. 

9. gr. 
Verð vöru, sem framleidd er og seld innanlands, má hækka sem nemur hærri 

erlendum kostnaðarliðum og sem nemur innlendum kostnaðarliðum, öðrum en laun- 

um. Tillit má þó taka til þeirra breytinga á launum, sem verða í júlí 1950 og janúar 
og júlí 1951 samkvæmt þessum lögum vegna breytts framfærslukostnaðar samkvæmt 
vísitölu. 

Ákvæði gildandi laga um verðlagningu landbúnaðarafurða skulu haldast. Þó má 
mjólkurverð ekki hækka vegna launahækkunar samkvæmt þessum lögum fyrr en í 

júlí 1950. 
Til ársloka 1950 skal ekki leyft við álagningu á verzlunarvörur að leggja á þá 

krónutölu, sem vörurnar hækka um vegna gengislækkunarinnar. Verðlagsyfirvöldum 
skal þó skylt að leyfa hækkun álagningar vegna hækkunar á launum veræzlunar- 
fólks samkvæmt 6. gr. 

10. gr. 
Verðtollur samkvæmt lögum nr. 62/1939, sbr. 1. gr. laga nr. 2/1950, skal heimtur 

með 45% álagi í stað 65%. 
Vörur, sem komnar eru til landsins við gildistöku laga þessara, skulu tollafgreidd- 

ar samkvæmt skráðu gengi bankanna, þegar tollafgreiðslan fer fram. 

11. gr. 
Framleiðslugjald skal lagt á verðmæti þeirra sjávarafurða, sem nýju togararnir 

afla, hvort sem þeir leggja afla sinn hér á land eða selja hann erlendis. Ef aflinn 
er ísfiskur, sem seldur er erlendis, skal gjaldið lagt á aflaverðmæti, sem er um- 
fram £ 8.500 brúttó í söluferð, áður en útflutningsgjöld, tollur og lörndunar- og 
sölukostnaður er frádregið. Ef sala í fjórum næstu söluferðum á undan hefur 
numið lægri fjárhæð en £ 8.500 í söluferð að meðaltali, skal heimilt að draga það, 
sem á vantaði, frá gjaldskyldri fjárhæð. Gjaldið skal nema 253% af því, sem er 
umfram £ 8.500 sölu. Gjaldið skal tekið af óskiptum afla, þannig að ekki skal 
reikna aflaverðlaun eða annan hlut af þeim hluta andvirðisins, sem tekið er með 
þessu gjaldi. Af brúttóverðmæti sjávarafurða nýju togaranna, annarra en ísfisks 
og síldar, skal greiða 10%. Verðmæti þessa afla skal metið af þriggja manna nefnd, 
er ríkisstjórnin skipar, og skal hún miða við gangverð afla upp úr skipi á hverjum 

stað. 
Útflutningsgjald skal lagt á hvalafurðir og nema 10% af útflutningsverðmætinu. 
Framangreindu framleiðslugjaldi skal varið samkvæmt fyrirmælum fjárlaga í 

lánveitingar til hraðfrystihúsa, sem byggð eða endurbyggð hafa verið á tímabilinu 
frá 31. des. 1945 til 31. des. 1949 og eigi hafa fengið lán úr Stofnlánadeild sjávar- 
útvegsins. Þegar því er lokið, skal framleiðslugjaldinu varið til að standa straum 
af og endurgreiða skuldir ríkisins, sem myndazt hafa í sambandi við togarakaup, 
ábyrgðargreiðslur og aðrar ráðstafanir og framkvæmdir í þágu sjávarútvegsins á 
liðnum árum, og því næst til að greiða önnur útgjöld ríkisins. 

Framleiðslugjald skal lagt á allar síldarafurðir, aðrar en þær, sem fluttar eru 
út fullverkaðar í smápökkum til manneldis, og skal það nema 8% af útflutnings- 
verðmæti þeirra. Ef sumarafli skipa, er veiða i snurpinót, er minni en 6000 mál pr.
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22 skipshöfn að meðaltali, er ríkisstjórninni heimilt að lækka gjaldið. Ef afli er minni 
19. marz en 4000 mál pr. skipshöfn að meðaltali, er ríkisstjórninni heimilt að fella það niður. 

Gjaldi því, sem í þessari málsgrein segir, skal varið til að setja á stofn útlánasjóð, 
sem rekinn sé aðallega í þágu sildarútvegsins. Þangað til slík stofnun tekur til starfa, 
skal gjaldið varðveitt á sérstökum reikningi í Seðladeild Landsbanka Íslands, og má 
ekki nota það til útlána. 

- 12. gr. 
Á árinu 1950 skal leggja sérstakan skatt á eignir allra einstaklinga, sem skatt- 

skyldir eru samkvæmt 1. og 2. kafla laga nr. 6/1935, og skal skattálagningin miðuð 
við eignir þeirra hinn 31. des. 1949. 

Mat á verðmæti eigna skal fara fram eftir ákvæðum skattalaga, og hrein eign 
skal ákveðin eins og þar segir með eftirtöldum breytingum: 

1. Fasteignir skulu metnar samkvæmt fasteignamati margfölduðu með tölunni 
6 að því er varðar Reykjavík, tölunni 5 að því er varðar aðra kaupstaði með 
yfir 4000 íbúa í árslok 1948, tölunni 4 að því er varðar aðra kaupstaði með 
yfir 2000 íbúa á sama tíma, og tölunni 3 að því er tekur til annarra landshluta. 

2. Verðmæti skips skal talið vátryggingarverð þess, nema sannað sé með mati, 
að eðlilegt söluverð þess sé annað. 

3. Innstæður erlendis, sem til voru í árslok 1949 og óeyddar eru við gildistöku 
laga þessara, reiknast með því verðgildi, sem þær hafa eftir að gengisbreyt- 
ing samkvæmt lögunum hefur komið til framkvæmda. 

4. Frá eignum dregst gengistap vegna skulda í erlendum gjaldeyri, sem ógreiddar 
eru við gildistöku laganna og stofnað hefur verið til vegna innflutnings á vör- 
um eða skipum með leyfi gjaldeyrisyfirvalda, enda sé sannað, að útsöluverð 
vörunnar hafi verið ákveðið áður en lög þessi ganga í gildi og miðað við það 
gengi, er þá var. 

Frá eignum dragast enn fremur þær fjárhæðir, sem lagðar hafa verið í 
nýbyggingarsjóði samkv. lögum nr. 20/1942, hvort sem búið er að verja þeim 
að öllu leyti til kaupa á framleiðslutækjum eða ekki. 

Félög greiða ekki eignarskatt samkvæmt lögum þessum, en hreinum eignum 
þeirra, reiknuðum samkvæmt ákvæðum laganna, skal skipt niður á eigendur 
félaganna í réttu hlutfalli við hlutafjár- og stofnfjáreign þeirra hvers um sig, og 
teljast þær eignir með öðrum eignum einstaklinga við skattálagningu. Gildir þetta 
einnig um eignir félaga, sem njóta undanþágu frá skatti samkvæmt sérstökum 
lögum. Með eignum félaga, sem skiptast samkvæmt framansögðu, teljast ekki þær 
eignir, sem samkvæmt landslögum er óheimilt að skipta milli félagsmanna við fé- 
lagsslit, en eiga þá að afhendast því opinbera til varðveizlu, sbr. lög nr. 46/1937.. 
Eigi heldur það fé, sem útgerðarfélög hafa lagt í nýbyggingarsjóði, samkv. lögum. 

nr. 20/1942, um breytingar á l. nr. 6/1935. 
Af eignum einstaklinga, reiknuðum samkvæmt framansögðu, eru fyrstu 300 000 

kr. hjá hverjum skattaðila skattfrjálsar. Ef eign nemur 300 000—500 000 kr. reikn- 
ast 10% af því, sem er umfram 300 000 þús. kr. 

Af 500 þús—1 millj. kr. reiknast 20 þús. kr. af 500 þús. kr. og 15% af afgangi. 
Af 1 millj —1% millj. kr. reiknast 95 þús. kr. af 1 millj. kr. og 20% af afgangi. 
Af 1% millj. kr. reiknast 195 þús. kr. og 25% af afgangi. 
Skatturinn skal greiðast í síðasta lagi 6 mánuðum eftir að skattupphæð var til- 

kynnt gjaldanda. Nú er skattur hærri en kr. 2000.00, og er gjaldanda bá heimilt að 
greiða allt að 90% af því, sem þar er fram yfir, með skuldabréfum, er hann gefur 
út, en ríkisstjórnin ákveður form og texta skuldabréfanna. Andvirði bréfanna greiðist 
með jöfnum afborgunum á eigi lengri tíma en 20 árum og séu ársvextir af þeim 4%.
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Til tryggingar greiðslu skuldabréfanna skal ríkissjóður få veð í hinum skattlögðu 22 

eignum, og er eign veðhæf fyrir fjárhæð, er samsvarar matsverði hennar til þessa 19. mars 

skatts. Skipa skal nefnd eftir tilnefningu hæstaréttar, er hefur rétt til að ákveða, að 

niður falli kvöð á gjaldanda um veðsetningu, ef nefndin telur, að veðsetningin muni 

hindra eðlilegan atvinnurekstur gjaldanda. Til greiðslu á skattinum er heimilt að 

afhenda eignir með því matsverði, sem ákveðið er í lögum þessum. 

Samvinnufélög og hlutafélög skulu greiða þann hluta af skatti, er eigendum 

þeirra eða hluthöfum ber að greiða vegna eignar þeirra í félögunum. Slík útborgun 

frá félögum vegna eigenda eða hluthafa telst ekki skattskyld, hvorki sem arður til 

hluthafa né ráðstöfun á varasjóði, enda sé greiðslan tekin af eignum, er félagið átti 

í árslok 1949. Við útreikning á þeim hluta skatts, er félagi ber að greiða, skal fyrst 

finna, hvað gjaldanda ber að greiða af nettó-eign sinni, annarri en eign Í félagi. Það, 

sem er umfram þá fjárhæð í skatti, skal greitt af félagi. Ef um fleiri en eitt félag er 

að ræða, skiptist skatthluti félaganna hlutfallslega milli þeirra eftir eign gjaldanda í 

þeim. Sá skattur, sem félögum ber að greiða vegna félagsmanna sinna eða hluthafa, 

skal innheimtur hjá félögunum og teljast þeirra skuld. 

Af skatti þessum skulu 5 milljónir króna renna til aflatryggingasjóðs, er teknar 

séu af óskiptu og greiðast af því fé, er fyrst innheimtist. Af skattinum skal enn 

fremur verja 10 millj. króna til uppbóta á sparifé samkv. 13. gr. 

Að öðru leyti skal skattinum skipt í tvo jafna hluta. Öðrum hlutanum skal varið 

til greiðslu á lausaskuldum ríkissjóðs, en hinn hlutinn skiptist til helminga milli 

byggingarsjóðs samkv. lögum nr. 35/1946 og þeirra aðila, er byggja íbúðir samkv. 1. 

og I. kafla 1. nr. 44/1946, í sömu hlutföllum og greinir í 1. tölul. 2. gr. Skuldabréf, 

sem eignarskattur samkv. þessari grein er greiddur með skulu vera lögmæt greiðsla 

upp í lausaskuldir ríkissjóðs við Landsbanka Íslands, en ríkissjóður ábyrgist gagn- 

vart bankanum greiðslu bréfanna. 

13. gr. 

Af skatti þeim, sem innheimtist samkv. 12. gr., skal 10 milljónum króna varið 

til þess að bæta verðfall, sem orðið hefur á sparifé einstaklinga, þ. e. einstakra 

manna, en ekki félaga, stofnana, sjóða eða annarra ópersónulegra aðila. Til spari- 

fjár telst í þessu sambandi fé, sem lagt hefur verið til ávöxtunar í banka, sparisjóði, 

innlánsdeildir samvinnufélaga og aðrar lánsstofnanir, sem eins stendur á um að 

þessu leyti. Enn fremur innstæður einstaklinga í verzlunarreikningum, sem venju- 

legir innlánsvextir sparisjóða hafa verið greiddir af, enda liggi fyrir yfirlýsing skatta- 

nefnda um innstæðuna og skattgreiðslu af henni. 

Skilyrði bóta er, að innstæðan hafi verið talin fram til skatts og staðið óslitið 

frá árslokum 1941 til júniloka 1946 til ávöxtunar í nefndum láns- eða viðskiptastofn- 

unum. Samt fellur réttur til bóta ekki niður, þótt sparifé hafi verið flutt úr einum 

sparifjárreikningi í annan í sömu stofnun, eða úr sparifjárreikningi í einni stofnun 

í sparifjárreikning í annarri stofnun, enda hafi nefndur flutningur ekki tekið meira 

en tvo daga, ef fé er flutt innan sama bæjarfélags, en annars ekki meira en tvær 

vikur. 
Bætur skulu því aðeins greiddar, að eigandi innstæðu sé á lífi, er lög þessi 

taka gildi. Þó skulu maka innstæðueiganda, foreldri eða nið greiddar bætur á 

innstæðu, sem þannig hefur gengið að erfðum. 

Bætur þessar má greiða í ríkisskuldabréfum. 

Ríkisstjórnin setur nánari reglur um framkvæmd á úthlutun bóta samkvæmt 

þessari grein, þar á meðal um innköllun kröfueigenda innan hæfilegs og tiltekins 

frests að viðlögðum kröfumissi. Landsbanka Íslands skal falin framkvæmd úthlut- 

unarinnar.
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14. gr. 
Um skattålagningu eftir þessum lögum skal farið eftir ákvæðum laga um tekju- 

og eignarskatt, eftir því sem við á, enda mæli lög þessi ekki öðruvísi, bar á meðal 
um innheimtu, lögtaksrétt, vangoldinn skatt og viðurlög. 

Eignarskattur samkv. lögum þessum er ekki frádráttarbær frá tekjum til skatts. 

15. gr. 
Ráðherra setur með reglugerð ákvæði, er varðar framkvæmd laga þessara, þar 

á meðal um úthlutun bóta á sparifé, ákvörðun framleiðslugjalds, gjalddaga þess, 
innheimtu og eftirlit með því, að það sé ekki undandregið, um álagningu skatts 
samkv. lögum þessum, kærur út af honum, fresti, úrskurði, gjalddaga, innheimtu og 
annað. 

16. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi 1. gr. laga nr. 51/1940, sbr. bráðabirgðalög nr. 

92/1949, lög nr. 48/1942, um verðlagsuppbót á laun embættismanna og annarra starfs- 
manna ríkisins og ríkisstofnana, lög nr. 1/1950, um ríkisábyrgð á útflutningsvörum 
bátaútvegsins o. fl., 1—9., 12. og 13. gr., lög nr. 37/1946, um áhrif kjötverðs á fram- 
færsluvísitölu, 1. gr., II. kafli laga nr. 128/1947, svo og öll önnur ákvæði, sem 
fara í bága við lög þessi. 

17. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 19. marz 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Björn Ólafsson.
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LÖG 

um skipamælingar. 

Forseti ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

bykki mínu: 

1. gr. - 

Skipaskoðunarstjóri fer með þau mál, er i lögum þessum greinir, undir yfir- 

stjórn ráðherra. 

2. gr. 

Skipaskoðunarstjóri löggildir menn eftir þörfum til þess að vinna störf lögum 

þessum samkvæmt. Skilyrði til löggildingar eru þessi: 

Óflekkað mannorð. 
Lögræði. 
Fjárforræði. 
Þekking á reglum þeim, er um skipamælingar gilda, og nauðsynleg leikni í 

notkun þeirra. Ráðherra getur sett reglur um prófraun skipamælingamanna 

eftir tillögum skipaskoðunarstjóra. 

I
 

Áður en skipamælingamaður tekur til starfa, skal hann rita undir heit, þar sem 

hann leggur við drengskap sinn og heiður, að hann skuli rækja starfann með trú- 

mennsku og samvizkusemi. 

3. gr. 

Ráðherra getur skipt landinu í skipamælingaumdæmi eftir tillögum skipaskoð- 

unarstjóra, enda sé í hverju umdæmi kostur eins eða fleiri löggiltra skipamælinga- 

manna. Skipaskoðunarstjóra er þó rétt að láta löggiltan mælingamann framkvæma 

mælingar utan umdæmis síns, hvenær sem ástæða þykir til. 

4. gr. 

Skip í lögum þessum tekur til hvers fljótandi fars, sem er 6 metra langt eða 

meira og skráð er eða skrá skal hér á landi. 

Skip skal mæla samkvæmt „Alþjóðareglum um mælingar skipa“ („International 

Regulations for Tonnage Measurement of Ships“), gefnum út í Genf af Þjóðabanda- 

laginu 30. júní 1939, eins og mælt er í samningi undirrituðum í Osló 10. júní 1947. 

Ráðherra getur undanþegið skip mælingu eftir tillögum skipaskoðunarstjóra, 

ef alveg sérstaklega stendur á. 

5. gr. 

Gjald fyrir mælingu á skipi sé miðað við brúttó-rúmlestatal þess og samkvæmt 

mælingu, gerðri eftir ákvæðum 4. gr. 

6. gr. 

Nú er skip byggt á landi hér, og skal þá skipasmiður eða fyrirsvarsmaður hans 

senda mælingamanni í umdæminu (í Reykjavík skipaskoðunarstjóra) skriflega til- 

kynningu um skipasmið með uppdráttum af skipi og einstökum hlutum þess og 

þeim öðrum gögnum, er skipaskoðunarstjóri getur ákveðið, svo tímanlega, að mæla 

megi jafnskjótt sem þilfar er lagt og innanborðsþiljur hafa verið settar. Vistarverur 

og önnur hýsi ofan þilfars skal mæla svo fljótt sem unnt er, áður en mælibréf er 

útgefið. 

Reykjavík. Rikisprentsmiðjan Gutenberg. 
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7. gr. 
Nú er skipi breytt þannig, að rúmlestatal breytist, og er þá skylt að tilkynna 

það samkvæmt 6. gr., eftir því sem við á, enda skal þá, þegar er unnt er, ný mæling 
fara fram, að því leyti sem hún er nauðsynleg til ákvörðunar rúmlestatali skips. 
Síðan skal gefa út nýtt mælibréf, ef breyting hefur orðið á rúmlestatali. 

Skila skal jafnan mælibréfi, er nýtt er gefið út. 

8. gr. 
Nú verða breytingar á stærð þeirra rúma, sem eru undanþegin mælingu eða 

dregin eru frá, þegar rúmtak er reiknað, eða breyting er gerð á notkun slíkra rúma, 
og ber skipstjóra eða eiganda að tilkynna það samkvæmt 6. gr. Skal þá mæla skip 
af nýju, að því leyti sem það er nauðsynlegt til ákvörðunar lestatals þess, og nýtt 
mælibréf gefið út eða tilgreint á fyrra mælibréfi, hvað breytzt hafi, ef stærðin er 
hin sama og áður á alla vegu. 

9. gr. 
Nú er skipt um nafn á skipi, og skal þá mæla skip af nýju, áður en nýtt mæli- 

bréf er gefið út, nema sannað sé, að engin sú breyting hafi verið gerð á skipi, er 
máli skipti um rúmlestatal þess eða greinargerð í mælibréfi varðandi það. 

"10. gr.. 
Samkvæmt ósk eiganda skips eða. skipstjóra skal mæla skip af nýju, nema 

skipaskoðunarstjóri telji slíka mælingu algerlega ástæðulausa. 
Nú er skip mælt upp, og fer þá um útgáfu mælibréfs eftir 9. gr. 

11. gr. 
Skipaskoðunarstjóri getur, hvenær sem honum þykir ástæða til, látið mæla skip. 

Nú kemur það fram, að breytingar, er í þessu efni skipta máli, hafa orðið á skipi, 
síðan það var mælt.og ekki:hefur verið sagt til þeirra, og skal mæling þá fara fram 
á kostnað eiganda skips. Annars kostar fer mæling fram á kostnað ríkissjóðs. Ef 
breytingar samkvæmt framanskráðu hafa orðið, fer um útgáfu mælibréfs eftir 9. gr. 

. 12. gr. 
Nú er skip smíðað hér, eða því er breytt, fyrir erlendan aðila, og má þá mæla 

það hér og gefa út mælibréf. Svo má og mæla hér hvert erlent skip eftir beiðni hlut- 
aðeigandi ríkisstjórnar og gefa út mælibréf, enda sé henni þegar sent eftirrit af því 
ásamt mælingarskýrslum. 

Skip erlendra aðila skal eigi mæla, er þau koma hingað, ef þau eru úr ríki, sem 
bundið er við Oslóarsamninginn 10. júní 1947 og mæld hafa verið samkvæmt Genfar- 
samþykkt 30. júní 1939. Sama er um skip úr öðru ríki, ef Ísland er samningi bundið 
um viðurkenningu mælibréfa, sem þar hafa verið gefin út. En rétt er þó að lita eftir 
því, skipi að kostnaðarlausu, að nettórúmlestatal það, sem merkt er á skip, svari til 
þeirrar nettórúmlestatölu, sem mælibréf greinir, og að skipi hafi ekki verið breytt 
svo að máli skipti í þessu sambandi, eftir útgáfu mælibréfs. Nú verður það leitt í 
ljós, að öðruvísi er háttað að þessu leyti en í mælibréfi segir, og skal þá tafarlaust 
skýra skipamælingayfirvöldum þess ríkis frá því. 

13. gr. 
Nú verða eigendaskipti að skipi, og það skal skrá í öðru ríki, og skal þá senda 

mælingayfirvöldum þess ríkis eftirrit af mælibréfi, ef það ríki er bundið við Oslóar- 
samninginn 10. júní 1947 eða samningar standá annars til þess, ásamt mælingar- 
skýrslum.
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14. gr. 23 

Nú er skip smíðað erlendis fyrir íslenzka aðila eða því breytt, sbr. 7. gr., 20. marz 

eða íslenzkur aðili verður eigandi erlends skips, og ber þá að mæla það hér áður 

en mælibréf er gefið út, nema það ríki, sem skipið hefur fengið mælingu og 

mælibréf í, sé aðili að Oslóarsamningnum frá 10. júní 1947. Skal þá íslenzka mæli- 

bréfið gefið út samkvæmt því, nema sérstakar ástæður séu fyrir hendi til þess að 

mæla skipið upp að nýju. 

15. gr. 

Skip, sem mæld hafa verið samkvæmt reglum Genfarsamþykktar 30. júní 1939, 

sbr. Oslóarsamninginn 10. júní 1947, skulu fá svonefnt „alþjóðlegt mælibréf sam- 

kvæmt Oslóarsamningi 10. júní 1947“ („International Tonnage Certificate in accord- 

ance with Convention of June tenth 1947“), og skal gefa þau út bæði á íslenzku og 

ensku. 
Sama rétt sem alþjóðlegt mælibréf veitir mælibréf, sem grundvallað er á hinni 

svonefndu „ensku aðferð“, og gefið er út í því landi, sem skip á heima i, áður en 

Oslóarsamningurinn kom til framkvæmdar, enda sé það land aðili að þeim 

samningi. 

Gerð og efni mælibréfa skal vera samkvæmt fyrirmynd, sem fylgir Oslóar- 

samningnum, 5. gr. hans. 

| 16. gr. 
Skipasmid, eiganda og skipstjóra er skylt að liðsinna skipamælingamönnum og 

létta þeim starf þeirra og ryðja úr vegi öllu, er tálma kann því, eftir föngum, 

17. gr. 

Gjöld í ríkissjóð fyrir allar mælingar skipa samkvæmt lögum þessum, dagpen- 

inga og ferðakostnað mælingamanna ábyrgist eigandi skips og skipstjóri, ef hann 

skal beiðast mælingar. Ráðherra setur eftir tillögum skipaskoðunarstjóra gjaldskrá 

um mælingagjald og dagpeninga og úrskurðar ferðakostnaðarreikninga mælinga- 

manna, ef þörf gerist. Gjöld, dagpeningar og ferðakostnaður eru tryggð með lög- 

veði í skipi með sama hætti sem hafnsögumannskaup. 

18. gr. 

Brot skipasmiða, eiganda eða fyrirsvarsmanna hans og skipstjóra á skyldum 

þeim, sem þeim á hendur eru mæltar í lögum þessum, varða sektum í ríkissjóð frá 

100—-10000 kr., nema þyngri refsing liggi við að lögum. 

19. gr. 

Skip, sem mæld hafa verið eftir hinni svo nefndu ensku aðferð áður en lög 

þessi ganga í gildi, þarf eigi að mæla á ný, að öllu óbreyttu, er máli skiptir um 

rúmlestatal þeirra, og njóta þau þá þeirra réttinda, sem alþjóðleg mælibréf veita, 

sbr. 15. gr. Önnur skip þarf að mæla upp og gefa þeim síðan alþjóðleg mælibréf. 

20. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. april 1950. Frá sama tíma er úr lögum numin til- 

skipun frá 25. júní 1869, um skipamælingar, svo og önnur ákvæði í lögum, er 

fara í bága við þessi lög. 

Gjört að Bessastöðum, 20. marz 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jónsson. 
4
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31, marz um framlengingu á gildi III. kafla laga nr. 100/1948, 

um dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna. 

Forseti ISLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
þykki mínu: 

1. gr. 
Ákvæðin um tekjuöflun, sem sett voru í III. kafla laga nr. 100/1948, skulu gilda 

til 31. desember 1950, að breyttri 30. grein laganna, sem orðast svo: 
Viðbótargjöld fyrir gjaldeyris- og innflutningsleyfi skal greiða: 

a. af gjaldeyrisleyfum til utanferða, öðrum en leyfum til námsmanna og sjúklinga, 
25% af leyfisfjárhæð; 

b. af innflutningsleyfum fyrir fólksbifreiðum 35% af leyfisfjárhæð. Leyfisgjaldið 
miðast við tollmat bifreiðanna, að frádregnu flutningsgjaldi og vátryggingar- 
iðgjaldi, ef leyfisfjárhæð er ekki tiltekin. 
Gjöld þessi skal fjárhagsráð innheimta við afhendingu leyfanna. 

2. gr 
Lög þessi öðlast gildi 1. apríl 1950. 

Gjört að Bessastöðum, 31. marz 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jónsson. 

25 LÖG 
31. marz 

um framlengingu á gildi laga nr. 114/1949, um bráðabirgða- 

fjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 1950. 

Forseti Ístanps 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
Þykki mínu: 

1. gr. 
Heimild sú, sem ríkisstjórninni er veitt í lögum nr. 114/1949, um bráðabirgða- 

fjárgreiðslur á árinu 1950, skal gilda til 1. maí 1950. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. marz 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jónsson.
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AUGLYSING 

um fullgildingu alþjóðasamnings um verndun fiskimida 

í norð-vestur Atlantshafi. 

Hinn 9. febrúar 1950 var uianríkisráðuneyti Bandaríkjanna afhent fullgildingar- 

skjal, undirritað af forseta Íslands, varðandi alþjóðasamning um verndun fiski- 

miða i norð-vestur Atlantshafi. (International Convention for the Northwest Atlantic 

Fisheries). Samningur þessi var undirritaður fyrir Íslands hönd í Washington hinn 

8. febrúar 1949. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 9. marz 1950. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Agnar Kl. Jónsson. 

AUGLÝSING 

um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl. 

Eftir tillögu forsætisráðherra og samkvæmt 15. og 17. gr. stjórnarskrárinnar 

hefur forseti Íslands í dag sett eftirfarandi ákvæði um skipun og skipting starfa 

ráðherra o. fl.: 

I. 

TI. 

Forsætisráðherra, Steingrímur Steinþórsson. Undir hann heyra eftirgreind mál: 

Stjórnarskráin, Alþingi, nema að því leyti sem öðruvisi er ákveðið, almenn 

ákvæði um framkvæmdastjórn ríkisins, skipun ráðherra og lausn, forsæti ráðu- 

neytisins, skipting starfa ráðherranna, mál, sem varða stjórnarráðið í heild, hin 

íslenzka fálkaorða og önnur heiðursmerki, Þingvallanefnd og mál varðandi með- 

ferð Þingvalla, ríkisprentsmiðjan Gutenberg og ríkisbúið á Bessastöðum. Félags- 

mál, þar undir alþýðutryggingar, atvinnubætur, vinnudeilur, sveitarstjórnar- og 

framfærslumál. Félagsdómur. Almenn styrktarstarfsemi, þar undir styrkveit- 

ingar til berklasjúklinga og annarra sjúklinga, sem haldnir eru langvinnum 

sjúkdómum, sjúkrasjóðir, ellistyrktarsjóðir, öryrkjasjóðir, slysatryggingasjóðir, 

lífsábyrgðarsjóðir og aðrir tryggingasjóðir, þar með talið Brunabótafélag Ís- 

lands, nema sérstaklega séu undan teknir. Byggingafélög. Enn fremur heilbrigðis- 

mál, þar á meðal sjúkrahús og heilsuhæli. 

Ráðherra Bjarni Benediktsson. Undir hann heyrir dómaskipun, dómsmál, önnur 

en félagsdómur, þar undir framkvæmd refsidóma, hegninga- og fangahús, til- 

lögur um náðun, veiting réttarfarslegra leyfisbréfa, málflutningsmenn, lögreglu- 

málefni, þ. á m. gæzla landhelginnar, áfengismál, strandmál, sifjaréttarmál, erfða- 

réttarmál, persónuréttarmál, eignarréttarmál, yfirfjárráðamál, lög um kosningar 

til Alþingis og kjördæmaskipting, umsjón með framkvæmd alþingiskosninga, 

ríkisborgararéttur, útgáfa Stjórnartíðinda og Lögbirtingablaðs, húsameistari 

ríkisins, verzlunarmál, sem ekki eru í úrskurði þessum falin öðrum ráðherrum, 

þar undir verzlunarskólar. Enn fremur utanríkismál. 

1950 

26 
9. marz 

27 
14. marz
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27 III. Ráðherra Björn Ólafsson. Undir hann heyra menntamál, þar undir skólar, sem 
14. marz 

IV. 

VI. 

ekki eru sérstaklega undan teknir, útvarpsmál og viðtækjaverzlun, barnavernd- 
armál, Menntamálaráð Íslands, leiklistarmál og kvikmyndamál, skemmtana- 
skattur. Viðskiptamál, önnur en utanríkisverzlun með sjávarafurðir. Bankar, 
sparisjóðir, gjaldeyrismál og verðlagsmál. Enn fremur flugmál, þ. á m. flugvalla- 
rekstur. Póst-, síma- og loftskeytamál. 

Ráðherra Eysteinn Jónsson. Undir hann heyra fjármál ríkisins. Þar undir 
skattamál, tollamál og önnur mál, er varða tekjur ríkissjóðs, svo sem ef verzlun 
er rekin til að afla ríkissjóði tekna, undirskrift ríkisskuldabréfa, fjárlög, fjár- 
aukalög og reikningsskil ríkissjóðs, hin umboðslega endurskoðun, embættisveð. 
Eftirlit með innheimtumönnum ríkisins, laun embættismanna, eftirlaun, lífeyrir 

embættismanna og ekkna þeirra, peningamál, þar undir peningaslátta. Yfirleitt 
fer þessi ráðherra með öll þau mál, er varða fjárhag ríkisins eða landsins Í 
heild, nema þau eftir eðli sínu eða sérstöku ákvæði heyri undir annan ráðherra. 
Hagstofan. Mæling og skrásetning skipa. 

. Ráðherra Hermann Jónasson. Undir hann heyra landbúnaðarmál, þar undir 
ræktunarmál, þ. á m. skógræktarmál og sandgræðslumál, búnaðarfélög, bún- 
aðarskólar, garðyrkjuskólar, húsmæðraskólar í sveitum, dýralækningamál, þjóð- 
jarðamál, Búnaðarbanki Íslands. Enn fremur rafmagnsmál, þ. á m. rafmagns- 
veitur ríkisins og rafmagnseftirlit, vatnamál, þar undir sérleyfi til vatnsorku- 
notkunar, jarðboranir eftir heitu vatni og gufu. Námurekstur. Kaupfélög og sam- 
vinnufélög. Atvinnudeild háskólans. Rannsóknarráð ríkisins. Kirkjumál. Sam- 
söngumál, sem eigi eru í úrskurði þessum falin öðrum ráðherrum, þar undir 
vegamál. 

Ráðherra Ólafur Thors. Undir hann heyra sjávarútvegsmál, þar undir Fiskifé- 
lagið og fiskimálasjóður, síldarútvegsmál (síldarverksmiðjur og sildarútvegs- 
nefnd), svo og öll önnur atvinnumál, sem eigi eru í úrskurði þessum falin öðr- 
um ráðherrum. Utanríkisverzlun með sjávarafurðir. Landssmiðjan. Mælitækja- 
og vogaráhaldamál. Atvinna við siglingar. Stýrimannaskólinn. Skipaskoðun 
ríkisins. Vitamál. Hafnarmál. Iðnaðarmál, þar undir iðnskólar, iðnaðarnám, 

iðnfélög. Eftirlit með verksmiðjum og vélum. Einkaréttarleyfi. Veðurstofan. 

Ráðherrafundi skal halda um nýmæli í lögum og mikilvæg stjórnar málefni. Svo 
skal og ráðherrafundi halda, ef einhver ráðherra æskir að bera þar upp mál. 

Með úrskurði þessum er úr gildi felldur forsetaúrskurður frá 6. desember 1949, 
um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl. 

Þetta birtist hér með öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Forsætisráðuneytið, 14. marz 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. 
  

Birgir Thorlacius.
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AUGLYSING 

um stadfesting forseta fslands å breytingu å reglugerð nr. 47/1942, 

fyrir Háskóla Íslands. 

Forseti Íslands hefur í dag samkvæmt tillögu ráðuneytisins staðfest eftirfar- 

andi breytingu á reglugerð nr. 47/1942, fyrir Háskóla Íslands: 

1. gr. 

19. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 

Skylt er öllum skrásettum stúdentum að ganga undir berklarannsókn á hverju 

ári eftir tilvísun rektors. Enn fremur skal læknisskoðun fara fram á hverjum stúd- 

ent, sem æskir skrásetningar, og verður sú skoðun framkvæmd stúdentum að 

kostnaðarlausu af lækni þeim, er háskólaráð ræður til þess. Skylt er hverjum 

stúdent að láta skoða sig með sama hætti í byrjun þriðja námsárs. 

Þetta tilkynnist hér með þeim, er hlut eiga að máli. 

Menntamálaráðuneytið, 22. marz 1950. 

Björn Ólafsson. 
  

Birgir Thorlacius. 

AUGLÝSING 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forsetinn, herra Sveinn Biörnsson, hefur tekið sér hvild frá störfum um stund- 

arsakir og mun dvelja erlendis nokkrar vikur. Í fjarveru hans fara forsætisráðherra, 

forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar með vald forseta Íslands, sam- 

kvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Forsætisráðuneytið, 4. april 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. 
Birgir Thorlacius. 

AUGLÝSING 

um samkomulag, er gert var í Reykjavík 24. nóvember 1949 

milli íslenzkra og hollenzkra stjórnarvalda um nokkur 

atriði varðandi sölu íslenzkra afurða til Hollands. 

Hinn 24. nóvember 1949 var gengið frá samkomulagi milli íslenzkra og hollenzkra 

stjórnarvalda um eftirfarandi atriði: 

1. Um afhendingartíma fyrir eftirstöðvar af hraðfrystum fiski, er seldur var til 

Hollands með samningi, dags. 15. desember 1948, milli Stichting Voedselvoor- 

ziening Import Bureau, Haag, og viðskiptadeildar utanríkisráðuneytisins. Enn 

fremur var samið um seymslugjald fyrir fiskinn. 

1950 
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30 2. Um sölu til Hollands á ákveðnum hundraðshluta af útfluttu síldarmjöli af vetr- 
14. apríl arframleiðslu 1949—50. 

3. Um sölu til Hollands á 3000 smál. af fiskimjöli, framleiddu fyrri hluta árs 1950. 
4. Um sölu til Hollands á 4000 smál. af Þorskalýsi. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 14. april 1950. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Agnar Kl. Jónsson. 

31 AUGLYSING 
14. april 

PR! um framlengingu å vidskiptasamkomulagi milli Íslands og Svíþjóðar. 

Hinn 31. marz 1950 var undirrituð í Stokkhólmi bókun um framlengingu til eins árs, eða til 31. marz 1951, á viðskiptasamkomulagi því, er undirritað var í Stokkhólmi 16. júní 1945, með smávægilegum breytingum. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 14. apríl 1950. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Agnar Kl. Jónsson. 

32 AUGLÝSING 18. april . . . IÐA 
um viðskipta- og greiðslusamninga milli Íslands og Finnlands. 

Hinn 6. marz 1950 var undirritaður í Helsingfors viðskiptasamningur milli Ís- 
lands og Finnlands. 

Viðskiptasamningurinn gildir frá 1. marz 1950 til 28. febrúar 1951, og er með 
honum felldur úr gildi viðskiptasamningurinn frá 20. maí 1949. Verði samningnum 
ekki sagt upp fyrir árslok 1950, framlengist hann sjálfkrafa um eitt ár. 

Samkvæmt hinum nýja viðskiptasamningi er gert ráð fyrir, að Finnar kaupi 
af Íslendingum: 

2800 smál. af sild. 
200 — — hertu þorska- eða síldarlýsi. 
60 — — meðalalýsi. 
90 — — fóðurlýsi. 
25 — — iðnaðarlýsi. 

3'% af hundraði af því síldarmjöli, sem verður flutt úr af framleiðslu sum- 
arsins 1950, þó ekki yfir 1000 smálestir. 

Kindagarnir fyrir 10 000 sterlingspund. 
Auk þess eru möguleikar á sölu til Finnlands á hraðfrystum fiski, söltuðum 

gærum 0. e. t. v. fleiri vörum.



33 1950 

Frå Finnlandi er gert råd fyrir, ad Íslendingar kaupi eftirtaldar vörur: 32 

Staura 0. fl 2.....000r rr 10 000 sterl.pund '* *P" 
Timbur .....c...ce ess 200 000 — 

Krossvið ........0000e0s ss 30 000 — 

Þilplötur og aðrar plötur til bygginga ..........0.00000..- 15 000 — 

Blaðapappir ......00.000eeeeðseerennnnesr rn 40 000 — 

Annar pappir 20.00.0000 00 eeen ner 40 000 — 

Pappír og vörur til úrvinnslu á pappa og pappir .......... 30 000 — 

Fræ (alopecurus og timotei) .......0000reeeeereree enn. 10 000 — 

Ýmsar VÖFUr ........0000.00r ser 30000  — 

Enn fremur eru möguleikar á kaupum frá Finnlandi á sildartunnum, tunnustaf, 

asbestplötum, asbesti o. fl. 
Sama dag var undirritaður í Helsingfors greiðslusamningur milli Íslands og 

Finnlands, er gildir frá 1. marz 1950. Hvor aðili um sig getur sagt honum upp með 

þriggja mánaða fyrirvara. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 18. april 1950. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Agnar Kl. Jónsson. 

AUGLÝSING 33 
… . . . 18. april 

um vöruskiptasamkomulag við Sviss. 

Með orðsendingum, er fóru milli utanríkisráðuneytis Íslands og viðskipta- 

deildar atvinnumálaráðuneytis Svisslands í desember 1949 og febrúar 1950, varð 

samkomulag um að framlengja með smávægilegum breytingum vöruskiptasam- 

komulag, er gert var milli Íslands og Sviss í ágúst 1948, með orðsendingum milli 

sendiráðs Íslands og sendiráðs Sviss í Kaupmannahöfn. Gildir framlengingin til 

ársloka 1950. 
Samkvæmt samkomulaginu selja Íslendingar hraðfrystan fisk til Sviss, en 

kaupa í staðinn vefnaðarvöru, úr og klukkur o. fl. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 18. april 1950. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Agnar Kl. Jónsson.
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34 

LOG 
um breyting á lögum nr. 67 5. júní 1947, um eignakönnun. 

HANDIIAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 
gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

1. gr. 
Aftan við 3. málsgr. 17. gr. laganna bætist: 
Nú gerir skattgreiðandi ekki fulla grein fyrir, á hvaða ári eignaraukinn 

hefur myndazt, og getur framtalsnefnd þá skipt því, sem umfram kann að verða, 
jafnt á skattárin 1942—46 og reiknað skatt af hverjum hluta sem viðbótartekjum 
og viðbótareign fyrir hvert ár, þó þannig, að skatturinn fyrir öll árin nemi ekki 
minna en 20%, ef undandreginn eignarauki er 45—60 þús. kr., og 25% af því, 
sem þar er fram yfir. Ákvæði þessi gilda einnig um eignarauka, sem til hefur orðið 
fyrir 1. janúar 1940, en þá þó þannig, að sannist ekki, hvaða ár tekjuundandrátt- 
urinn, sem hefur myndað eignaraukann, hefur átt sér stað, skal skipta honum á 
árin 1936—40. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 27. april 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. „Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 
um verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdóm. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsælisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 
gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

I. KAFLI 

1. gr. 
Rikisstjórnin skipar verðgæzlustjóra á þann hátt, er síðar greinir i lögum þess- 

um, til þess að hafa eftirlit með verðlagi í landinu. 

2. gr. 
Verðgæzlustjóri skal skipaður með eftirfarandi hætti: 
Stjórnir Alþýðusambands Íslands, Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, Far-
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manna- og fiskimannasambands Íslands, Kvenfélagasambands Íslands, Landssam- 

bands iðnaðarmanna, Landssambands ísl. útvegsmanna og Stéttarsambands bænda 

tilnefna hver um sig einn mann í nefnd, sem gerir tillögur um, hver skuli skipaður 

verðsæzlustjóri. 

Afl atkvæða ræður úrslitum í nefndinni. Ef atkvæði eru jöfn, sker ríkis- 

stjórnin úr. 
Ríkisstjórnin skipar verðgsæzlustjóra samkvæmt tillögum nefndarinnar, og 

verðsæzlustjóri ræður starfsmenn sina og trúnaðarmenn í samráði við hana. 

3. gr. 

Verðgæzlustjóri skal hafa eftirlit með því, að verðlagsákvæðum fjárhagsráðs 

sé hlýtt. 
Hann annast allan daglegan rekstur í sambandi við verðlagseftirlitið. 

Hann skal vekja athygli fjárhagsráðs á því, ef sams konar eða svipuð vara er 

löglega seld með mismunandi verði, svo að fjárhagsráð geti beint innkaupum bang- 

að, sem þau eru hagkvæmust. 

Skylt er verðgæzlustjóra að gera rækilegan samanburð á verðlagi og gæðum ís- 

lenzkra iðnaðarvara og sams konar vara, sem hægt er að fá erlendis frá. Ársfjórð- 

ungslega gefi verðgæzlustjóri fjárhagsráði skýrslu um athuganir þessar. Skýrslan 

beri með sér, hver fyrirtæki innlend standist samanburð við útlönd og sé hagfelld- 

ast, að annist framleiðslu á þeim höfuðnauðsynjum, sem þjóðin þarfnast frá iðnað- 

inum. 

4. gr. 

Fjárhagsráð skal ákveða hámarksverð á hvers konar vörur og verðmæti, þar 

á meðal hámark álagningar umboðslauna og annarrar þóknunar, er máli skiptir 

um verðlag í landinu. 
Verðlagsákvarðanir allar skulu miðaðar við þörf þeirra fyrirtækja, er hafa vel 

skipulagðan og hagkvæman rekstur. 

Fjárbagsráð getur úrskurðað um hverja þá kostnaðarliði, er máli skipta um 

verðlagningu á vörum. 
Þá getur fjárhagsráð og ákveðið gjöld fyrir flutning á landi, sjó og lofti, þar 

með talin farmgjöld og afgreiðslugjöld, enn fremur greiðslur til verkstæða og ann- 

arra verktaka fyrir alls konar verk, svo sem pípu- og raflagnir, smíðar, málningu 

og veggfóðrun, saumaskap, prentun og því um líkt. Enn fremur getur fjárhagsráð 

ákveðið hámarksverð á greiðasölu, veitingum, fæði, snyrtingu, fatapressun, aðgöngu- 

miðum að almennum skemmtunum og öðru slíku. 

Ákvæði þessarar greinar taka ekki til vörutegunda, sem verðlagðar eru sam- 

kvæmt sérstökum lögum, né heldur til vöru, sem seld er úr landi, eða launa fyrir 

verk, sem ákveðin hafa verið með samningum stéttarfélaga. 

5. gr. 

Fjárhagsráð getur að meira eða minna leyti fengið ákveðnum trúnaðarmanni 

sínum í hendur vald til að framkvæma í sínu umboði þær verðlagsákvarðanir, 

sem ræðir um i Á. gr. 

6. gr. 

Sala á vörum milli heildverzlana innbyrðis eða smásöluverzlana innbyrðis 

(keðjuverzlun) er bönnuð, nema slík verzlun sé gerð án álagningar eða heildar- 

álagning vörunnar sé innan þeirra takmarka í heildsölu og smásölu, sem heimiluð 

er. Bannað er að halda vörum úr umferð í því skyni að fá hærri verzlunarhagnað 

af þeim síðar.
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7. gr. 
Eftir gildistöku þessara laga må verðlag ekki hækka á neinu því, sem háð er 

verðeftirliti samkvæmt 4. gr., nema með leyfi fjárhagsráðs. — Bann þetta gildir þó 
ekki um vörur, sem verðlagðar eru samkvæmt gildandi verðlagsákvæðum. 

8. gr. 
Allar verðlagsákvarðanir, sem samþykktar eru af fjárhagsráði, skulu birtar 

þegar í stað og ganga í gildi jafnskjótt og gilda, þar til öðruvísi er ákveðið. Ákvarð- 
anir skulu birtar þannig, að þær verði kunnar almenningi á því verðlagssvæði, er 
þær ná til. 

9. gr. 
Verðgæzlustjóri og þeir, sem með verðlagseftirlit fara samkv. lögum þessum, 

geta krafið hvern sem er allra þeirra upplýsinga, skýrslna og annarra gagna, er þeir 
telja nauðsyn í starfi sínu, enda hvílir á þeim þagnarskylda um þau atriði, er þeir 
komast að í greindu starfi, og er þeim bannað að skýra óviðkomandi frá því, að 
viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum alm. hegningarlaga um opinbera starfsmenn. 

II. KAFLI 

10. gr. 
Í kaupstöðum landsins skal sérstakur dómstóll, er nefnist verðlagsdómur, rann- 

saka og dæma mál út af brotum á lögum þessum. 

11. gr. 
Í verðlagsdómi eiga sæti 2 menn: Hlutaðeigandi héraðsdómari, sem er for- 

maður dómsins, og einn meðdómari, sem skipaður er af dómsmálaráðherra eftir 
tilnefningu nefndar þeirrar, er um ræðir í 2. gr. laga þessara. Í Reykjavík er saka- 
dómari formaður verðlagsdómsins. Meðdómendur skulu skipaðir til eins árs. Vara- 
menn skulu skipaðir á sama hátt og aðalmenn. 

12. gr. 
Dómsmálaráðuneytið tilkynnir nefnd þeirri, er stjórnir stéttasamtakanna skipa 

samkv. 2. gr. laga þessara, hvenær hún skuli hafa tilnefnt meðdómendur í verð- 
lagsdóm. 

Hafi ráðuneytinu ekki borizt tilnefningar nefndarinnar á tilsettum tíma, skipar 
dómsmálaráðherra meðdómendurna án tilnefningar. 

13. gr. 
Almenn skilyrði til meðdómendastarfa eru þessi: 
Nægileg andleg og líkamleg heilbrigði. 
Óflekkað mannorð. 
Lögræði og fjárforræði. 
Aldur frá 25—70 ára. 

Um skilyrði meðdómenda til þátttöku í meðferð einstaks máls fer samkvæmt 
ákvæðum laga um meðferð einkamála í héraði, eftir því sem við getur átt. 

Um vanhæfni meðdómenda dæmir héraðsdómari, en skjóta má úrlausn hans 
til hæstaréttar eftir reglunum um kæru. 

14. gr. 
Málsmeðferð fyrir verðlagsdómi fer að hætti opinberra mála. 

15. gr. 
Dómbþing verðlagsdóms skulu vera opinber, nema dómur ákveði annað, 

m
o
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16. gr. 
Ef ágreiningur verður milli dómara, sker atkvæði formanns úr. 

Formaður gefur út dómsgerðir verðlagsdóms í nafni dómsins og með innsigli 

hans undir, og skulu dómarnir birtir. 

17. gr. 

Meðdómendur í verðlagsdómi skulu taka sama kaup fyrir starfa sinn og með- 

dómendur í sjódómi. 

j 18. gr. 
Áfrýjun mála til hæstaréttar frá verðlagsdómi fer að hætti áfrýjunar opin- 

berra mála. 
19. gr. 

Hver sá, er vanrækir að láta fjárhagsráði, verðgæzlustjóra eða embættis- og 

starfsmönnum þeim, sem þessir aðilar til þess setja, í té skýrslur þær, er honum er 

skylt að gefa samkvæmt ákvæðum laga þessara, skal sæta 20—200 króna dagsektum. 

Sá, sem gefur sömu aðilum rangar skýrslur vísvitandi eða vegna vítaverðs 

gáleysis, sæti refsingu samkvæmt XV. kafla almennra hegningarlaga, nr. 19 frá 

1940. 
Brot gegn öðrum ákvæðum laga þessara, reglum eða samþykktum settum sam- 

kvæmt þeim, varða sektum allt að 200 þús. kr. Ef miklar sakir eru eða afbrot er 

itrekað, skal sökunautur sæta varðhaldi eða fangelsi allt að 4 árum og sviptur at- 

vinnurétti um stundarsakir eða fyrir fullt og allt. Upptaka eigna samkvæmt 69. gr. 

almennra hegningarlaga skal heimil vera. 

20. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi, og fellur þá úr gildi HI. kafli 1. nr. 70 frá 5. júní 

1947 og umboð verðlagsstjóra, starfsmanna hans í verðlagseftirlitinu og trúnaðar- 

manna, þó ekki fyrr en skipaður hefur verið verðgæzlustjóri og hann tekið til 

starfa. 
Gjört í Reykjavík, 27. april 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Evjólfsson. 

(L. S.) 
  

Björn Ólafsson. 

LÖG 
um ónæmisaðgerðir. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 
1. gr. 

Ónæmisaðgerðir, sem lög þessi taka til, eru bólusetning gegn 
1. bólusótt (kúabólusetning), 
2. barnaveiki, 
3. taugaveiki, 
4. kikhósta, 

5. berklaveiki, 
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6. öðrum sóttum, er til greina koma hér á landi, ef virk ónæmisaðgerð gegn þeim 
verður kunn, 

7. enn öðrum sóttum, þegar sérstaklega stendur á, einkum í sambandi við ferðir 
manna úr landi. 

2. gr. 
Í Reykjavík og annars staðar, þar sem heilsuverndarstöðvar hafa með höndum 

almennt eftirlit með ungbörnum, skal í sambandi við framkvæmd eftirlitsins kúa- 
bólusetja (frumbólusetja) hvert barn í umsjá stöðvarinnar, eftir að það er orðið 
misserisgamalt, en áður en það er ársgamalt. 

Nú verður kúabólusetningu barns samkvæmt Þessari grein ekki komið við í 
tæka tíð vegna sjúkleika barnsins eða annars, og skal þá heilsuverndarstöðin annast 
kúabólusetningu þess jafnskjótt sem því verður við komið. 

3. gr. 
Þar, sem ekki er heilsuverndarstöð, sem hefur með höndum ungbarnaeftirlit, 

skulu foreldrar og aðrir forsjármenn ungbarna eiga kost á og gera ráðstafanir til að 
fá þau kúabólusett (frumbóluseit), eftir að þau eru orðin misserisgömul, enda gera 
sér far um að fá því lokið, áður en þau eru tveggja ára. 

Kúabólusetningu samkvæmt þessari grein annast heilsuverndarstöðvar, þar sem 
þær eru, en ella héraðslæknar. Þegar sérstaklega stendur á, er þó héraðslækni 
heimilt að fela ljósmóður eða öðrum hæfum bólusetjara að annast þessa kúabólu- 
setningu i sínu umboði. 

4. gr. 
Nú er barn komið á skólaaldur og hefur ekki verið kúabólusett samkvæmt 2. og 

3. gr. og skal þá skólalæknir (héraðslæknir), jafnframt því sem skólaskoðun er 
framkvæmd, gera ráðstafanir til þess, að barnið verði kúabólusett (frumbólusett) 
þegar á fyrsta skólaári, en ef því verður ekki við komið, þá svo fljótt sem við 
verður komið. 

Kúabóluselninga samkvæmt þessari grein annast heilsuverndarstöðvar, þar sem 
þær eru, en ella skólalæknir (héraðslæknir) sjálfur, jafnframt því sem skólaskoðun 
er framkvæmd, eða skólahjúkrunarkona undir eftirliti hans, ef hennar er völ. 

5. gr. 
Skólalæknir (héraðslæknir) skal gera ráðstafanir til þess, að sérhvert skólabarn 

sé kúabólusett á ný (endurbólusett), eftir að það er orðið fullra 10 ára, en áður en 
bad er 13 ára. 

Um framkvæmd kúabóluseiningar samkvæmt þessari grein fer á sama hátt sem 
um framkvæmd kúabólusetningar samkvæmt 4. gr. 

6. gr. 
Nú ferst kúabólusetning samkvæmt 5. gr. fyrir, og skal þá barn það eða ungling- 

ur, er í hlut á, eiga kost á kúabólusetningu (endurbólusetningu) á heilsuverndar- 
stöð, þar sem hún er, en ella hjá héraðslækni. 

7. gr. 
Almenningi skal gera kost ónæmisaðgerða samkvæmt Í. gr., 2. og 5. tölulið, 

svo og eftir því sem þörf kann að krefja samkvæmt 3., 4., 6. og 7. tölulið, samkvæmt 
hinum síðast nefnda tölulið þó aðeins að svo miklu leyti sem við verður komið. 

Ónæmisaðgerðir samkvæmt Þessari grein annast heilsuverndarstöðvar, þar sem 
þær eru, en ella héraðslæknar.
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Þegar ætla må, að sérstakar starfsstéttir eigi öðrum fremur á hættu að sýkjast 27. apríl 

af hættulegri sótt (svo sem farmenn á sjó eða í lofti, læknar, hjúkrunarfólk, sótt- 

sæzlumenn o. s. frv.), er héraðslækni heimilt í samráði við landlækni að gera ráð- 

stafanir til þess, að fólk úr þeim stéttum verði bólusett gegn þeirri sótt, sem um 

er að ræða. M. a. kemur hér til greina kúabólusetning um fram það, sem fyrir er mælt 

i 2—6. gr. 
Þegar mikil sótthætta er yfirvofandi, er ráðherra heimilt að fyrirskipa almenna 

bólusetningu gegn þeirri sótt, sem um er að ræða, og láta ná til tiltekinna svæða, eða 

landsins í heild, ef þurfa þykir. 

9. gr. 

Heilsuverndarstöðvar og héraðslæknar ákveða í samráði við landlækni og gera 

almenningi nægilega kunnugt, hvernig framkvæmdum ónæmisaðgerða samkvæmt lög- 

um þessum skuli hagað, svo að almenningur eigi hæfilega greiðan aðgang að þeim, 

eftir því, sem til hagar á hverjum stað, og hafi þeirra sem fyllst not. 

Berklayfirlæknir hefur yfirstjórn bólusetningar gegn berklaveiki og segir fyrir 

um framkvæmd hennar. 

10. gr. 

Nú kemur í ljós, að bóluefni, sem notað hefur verið til ónæmisaðgerðar sam- 

kvæmt lögum þessum, hefur verið óvirkt, og skal þá sú ónæmisaðgerð metin ógerð, 

og sé um ónæmisaðgerð að ræða, sem skylt er að undirgangast, skal hún endurtekin 

með virku bóluefni, svo fljótt sem við verður komið. 

Ef vitað er, að kúabóla hefur ekki komið út, og óvirku bóluefni þó ekki um að 

kenna, skal endurtaka kúabólusetningu (frumbólusetningu, endurbólusetningu), 

eftir því sem við verður komið, og frumbólusetningu tvisvar, ef á sama hátt fer í 

annað sinn. 

11. gr. 

Við framkvæmd ónæmisaðgerða samkvæmt lögum þessum skal þess gætt að 

þyrpa fólki sem allra minnst saman til aðgerðanna. 

12. gr. 

Landlæknir gerir úr garði og lætur heilsuverndarstöðvum og héraðslæknum í té 

sérstakar skírteinibækur, ónæmiskíirteini. Skal sérhver sá, er leitar ónæmisaðgerðar 

hjá þessum aðilum, hafa slíka skirteinibók í höndum, varðveita hana trúlega og láta 

skrá í hana allar ónæmisaðgerðir, er hann undirgengst samkvæmt lögum þessum. 

13. gr. 

Ekki má staðfesta barn, né gefa saman hjón, nema ónæmisskírteini hlutaðeiganda 

beri með sér, að hann hafi verið kúabólusettur samkvæmt ákvæðum laga þessara. 

Sömu skilyrðum skal og háð, að fólk fái inngöngu í framhaldsskóla og aðra skóla 

en barnaskóla. Setja mega skólar, einkum heimavistarskólar, ríkari inngönguskil- 

yrði, að því er varðar ónæmisaðgerðir. 

Ekki má ráða hjúkrunarkonur, hjúkrunarnema eða þjónustufólk sjúklinga 

að berklahælum eða öðrum stofnunum, þar sem vistaðir eru berklasjúklingar, nema 

það svari jákvætt við berklapróf, ella undirgangist berklabólusetningu, áður en það 

hefur vistina. Sama gildir um læknanema, er nám stunda við slíkar stofnanir. 

14. gr. 

Heilsuverndarstöðvar og héraðslæknar skulu skrá í bækur sínar eða spjaldskrár 

þá, er þeir gera á ónæmisaðgerðir samkvæmt lögum þessum, enda vera við því búnir 

að gefa vottorð þar að lútandi, ef á þarf að halda, svo sem ef ónæmiskirteini glatast.
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36 Kúabólusetningar og aðrar ónæmisaðgerðir skólalækna (héraðslækna) í barnaskól- 
27. apríl um skal þó skrá í nemendaskrá hlutaðeigandi skóla. 

15. gr. 
Héraðslæknar skulu í ársskýrslu sinni á þar til gerðu eyðublaði, er landlæknir 

lætur í té, gera skýrslu um ónæmisaðgerðir þær, sem framkvæmdar hafa verið í hér- 
aði þeirra á árinu samkvæmt lögum þessum. Skal skýrslan bera með sér, gegn hverj- 
um sóttum hefur verið bólusett, og hversu margir gegn hverri sótt. 

16. gr. 
Lyfjaverzlun ríkisins annast útvegun bóluefnis til ónæmisaðgerða samkvæmt 

lögum þessum. Kostnaður af öflun kúabóluefnis og annars bóluefnis til ónæmis- 
aðgerða, sem framkvæmdar eru á opinberan kostnað samkvæmt 17. gr. greiðist úr 
ríkissjóði. 

17. gr. 
Kostnað af framkvæmd kúabólusetningar svo og bólusetningar gegn barnaveiki 

og berklaveiki af hendi heilsuverndarstöðva samkvæmt lögum þessum skal telja 
með kostnaði af rekstri stöðvanna. 

Kostnað af framkvæmd almennrar berklabólusetningar utan heilsuverndar- 
stöðva, en á vegum berklayfirlæknis, skal greiða af berklavarnafé. 

Skólalæknum (héraðslæknum), sem hafa umsjón með eða annast kúabólusetn- 
ingu í barnaskólum jafnframt skólaeftirliti samkvæmt 4. eða 5. gr., ber ekki fyrir 
það aukreitis þóknun. 

Nú framkvæmir héraðslæknir, þar sem ekki er heilsuverndarstöð, kúabólu- 
setningu samkvæmt 3. eða 6. gr., og ekki er til að dreifa vanrækslu þeirra, sem kúa- 
bólusetningarinnar leita, og greiðist þá kostnaðurinn af aðgerðinni úr ríkissjóði 
samkvæmt gjaldskrá héraðslækna. 

Kostnaður af framkvæmd fyrirskipaðra ónæmisaðgerða samkvæmt 8. gr. greiðist 
úr ríkissjóði samkvæmt gjaldskrá héraðslækna eða samkvæmt samningi við heilsu- 
verndarstöðvar og héraðslækna, eftir því, sem henta þykir. 

Kostnað af framkvæmd annarra ónæmisaðgerða samkvæmt lögum þessum 
greiða hlutaðeigendur sjálfir samkvæmt gjaldskrá héraðslækna, að svo miklu leyti 
sem sjúkrasamlög taka ekki á sig kostnaðinn. 

18. gr. 
Heimilt er ráðherra að setja reglugerð, þar sem kveðið er nánar á um einstök 

atriði varðandi framkvæmd laga þessara, þ. á m. um tilhögun hinna einstöku ónæmis- 
aðgerða. 

19. gr. 
Brot gegn ákvæðum laga þessara, þar á meðal vanræksla að leita ónæmisaðgerð- 

ar, sem skylt er að undirgangast, varða sektum, 100—-10000 krónum, nema þyngri 
refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

20. gr. 
Lög þessi ganga í gildi 1. janúar 1951, þó ekki ákvæði 13. gr. um ónæmisskirteini 

fyrr en jafnóðum sem lögin koma til framkvæmda, og gilda þá fyrst um sinn bólu- 
vottorð samkvæmt fyrri bólusetningarlögum.
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Jafnframt því sem lög þessi ganga í gildi, falla úr gildi lög nr. 34 27. september 36 

1901, um bólusetningar, svo og lög nr. 16 22. október 1912, um breyting á þeim lögum. 27. apríl 

Gjört í Reykjavik, 27. apríl 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

LÖG 37 
a 

29. april 

um framlenging á gildi laga nr. 114/1949, um bráðabirgðafjárgreiðslur 

úr ríkissjóði á árinu 1950. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍstanDs 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: . 

i 1. gr: ' 

Heimild sú, sem ríkisstjórninni er veitt í lögum nr. 114/1949, um bráðabirgða- 

fjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 1950, skal gilda til 20. maí 1950. 

2. gr. i 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. apríl 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jónsson. 

Endurprentuð blaðsíða. 
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27. april 

' um bókun um viðskipti milli Íslands og Ungverjalands. 

Hinn 3. marz 1949 var undirrituð í Kaupmannahöfn af fulltrúum íslenzkra og 
ungverskra stjórnarvalda bókun um viðskipti milli Íslands og Ungverjalands. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 27. apríl 1950. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Agnar Kl. Jónsson. 

39 AUGLÝSING 
28. apríl røn er . . 

um fullgildingu milliríkjasamnings um radíóþjónustu fyrir skip. 

Hinn 4. febrúar 1950 var utanríkisráðuneyti Danmerkur afhent fullgildingar- 
skjal Íslands varðandi milliríkjasamning um radióþjónustu fyrir skip (European 
Regional Convention for the Maritime Mobile Radio Service). Samningur þessi 
var undirritaður fyrir Íslands hönd í Kaupmannahöfn hinn 17. september 1948. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 28. april 1950. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Agnar Kl. Jónsson. 

40 AUGLÝSING 

2. maí um viðskipta- og greiðslusamninga milli Íslands og Póllands. 

Hinn 18. nóvember 1949 var undirritaður í Varsjá viðskiptasamningur milli 
Íslands og Póllands. Samningurinn gildir frá 1. janúar 1950 til 31. desember 1950. 
Segi annar hvor samningsaðilinn honum ekki upp þremur mánuðum áður en samn- 
ingstímanum lýkur, framlengist hann sjálfkrafa um eitt ár, og síðan áfram um eitt ár 
í senn. 

Samkvæmt samningi þessum er gert ráð fyrir, að Pólverjar kaupi frá Íslandi: 

600 smál. af gærum, 
400 smál. af meðalalýsi, 
1000 smál. af freðsild, 
1000 smál. af hraðfrystum fiski, 
500 smál. af fiskimjöli, 
30 000 tunnur af saltsild 

og enn fremur nokkuð af síldarlýsi og ef til vill fleiri vörur. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Frá Póllandi er gert ráð fyrir, að Íslendingar kaupi: 

75 000 smál. af kolum, 
1500 smál. af sykri, 
2100 smál. af rúgi og rúgmjöli, 
600 smál. af járni, 

150 smál. af nöglum, 
150 smál.af sinkhvítu og blýmenju 

og enn fremur aðrar vörur (hreinlætistæki, vefnaðarvöru, rúðugler o. fl.) fyrir 

um 136 000 sterlingspund. 

Sama dag var undirritaður greiðslusamningur milli Íslands og Póllands, og eru 

ákvæðin um gildistíma hans eins og i viðskiptasamningnum. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 2. maí 1950. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Agnar Kl. Jónsson. 

AUGLÝSING 

um viðskiptasamning milli Íslands og Vestur-Þýzkalands. 

Hinn 15. marz 1950 fór fram bráðabirgðaundirskrift undir viðskiptasamning 

milli Íslands og sambandslýðveldisins Vestur-Þýzkalands. Gildistími hans er til 31. 

desember 1950. 
Samkvæmt samningnum er gert ráð fyrir útflutningi á fiski frá Íslandi til Vest- 

ur-Þýzkalands fyrir 25 millj. dollara, og enn fremur sildarlýsi, síldarmjöli, gærum 

o. fl. 
Íslendingar munu kaupa frá Vestur-Þýzkalandi vörur fyrir 25 millj. dollara, 

einkum fiskinet, vörur úr spunaefnum, járn og stál (valsað og steypt), raftækja- 

útbúnað, vélar, járn-, stál-, blý- og aðrar málmvörur, efnavörur og vörur skyldar 

þeim (linoleum o. fl.), áburð, sement, gler-, leir og postulínsvörur o. fl. 

Samningurinn gengur endanlega í gildi við fulla undirskrift og með fullgild- 

ingu verzlunar- og siglingasamnings milli Íslands og sambandslýðveldisins Vestur- 

Þýzkalands. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 9. maí 1950. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Agnar Kl. Jónsson. 

1950 

40 

2. maí 

41 
9. maí
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LOG 

um dånarvottord og dånarskyrslur. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisrådherra, forseti sameinads Alpingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Dánarvottorð samkvæmt ákvæðum laga þessara skal rita fyrir hvern mann, er 

deyr hér á landi, sbr. þó ákvæði 11. greinar. Nú deyr maður erlendis, en útför hans 
er gerð hér á landi, og skal þá engu síður rita fyrir hann dánarvottorð samkvæmt 
ákvæðum laga þessara. 

Landlæknir semur leiðbeiningar um ritun dánarvottorða, er ráðherra staðfestir. 
Dánarvottorð ritar löggiltur læknir á eyðublað, er landlæknir gerir úr garði og 

lætur í té. 

2. gr. 
Þá er maður deyr í kaupstað eða kauptúni, þar sem læknir situr, eða í næsta 

nágrenni læknis, þó að utan kaupstaðar sé eða kauptúns, og læknir hefur stundað 
hinn látna í banalegunni, skoðar sá hinn sami læknir líkið og ritar að því búnu 
dánarvottorð. 

Nú er ekki auðið að ná til læknis þess, er stundaði hinn látna, eða hafi enginn 
læknir séð hann í banalegunni, og skal þá innan sólarhrings sækja lækni til að skoða 
líkið og rita dánarvottorð. - 

3. gr. ' 
… På er maður deyr utan kaupstaðar eða kauptúns, þar sem læknir situr, eða 
utan næsta nágrennis læknis (sbr. 2. gr.), og læknir hefur stundað hinn látna í 
banalegunni, ritar sá hinn sami læknir dánarvottorð. 

Nú er ekki auðið að ná til læknis þess, er stundaði hinn látna, eða hafi enginn 
læknir séð hann í banalegunni, og skal þá, svo fljótt sem við verður komið, tilkynna 
hlutaðeigandi héraðslækni mannslátið og skýra honum nákvæmlega frá tildrögum 
þess. Ritar héraðslæknir síðan dánarvottorð samkvæmt þeim upplýsingum. 

4. gr. 
Þá er maður deyr erlendis eða á höfum úti eða í lofti og líkið er flutt hingað 

til lands til að gera hér útför hans, fer um ritun dánarvottorðs hins látna eins og 
hann hefði andazt á þeim stað, þar sem líkið er flutt á land. 

5. gr. 
Ekki má gera útför manns, hvort sem er jarðarför eða bálför, nema fyrir hendi 

sé dánarvottorð hans samkvæmt ákvæðum 2—-4. greinar. 
Prestur (sem í lögum þessum táknar jafnframt hvern annan löggiltan forstöðu- 

mann löggilts safnaðar) veitir viðtöku og annast skil á dánarvottorðum Þeirra, er 
hann syngur yfir, þegar útför þeirra er gerð. 

Nú er ekki presti ætlað að aðstoða við útför manns, og skal þá engu síður af-
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henda dánarvottorð hans presti hans, ef hinn látni hefur talizt til safnadar á þeim 42 

stað, þar sem útförin er gerð, en ella hlutaðeigandi sóknarpresti. Slík útför er óheimil, 8. maí 

nema fyrir hendi sé vottorð hlutaðeigandi prests til staðfestingar því, að í vörzlum 

hans sé dánarvottorð hins látna. Sama gildir, þegar lík er flutt úr landi. 

Þá er sérstök vandkvæði eru á því vegna fjarlægðar eða samgönguerfiðleika, 

að hlutaðeigandi presti geti í tæka tíð, áður en útför er gerð, borizt dánarvottorð, 

er um ræðir í 3. gr, má i þess stað koma tilkynning (símleiðis eða á annan hátt) 

frá hlutaðeigandi héraðslækni um, að hann hafi ritað og í sínum vörzlum dánar- 

vottorð hins látna. 

6. gr. 

Enginn má taka lík til flutnings úr einu prestakalli í annað til útfarar, nema 

líkinu fylgi dánarvottorð samkvæmt lögum þessum, og skal hefta vottorðið við 

fylgibréfið, þegar um fylgibréf er að ræða. Sá, er annast líkflutninginn, ber ábyrgð 

á því, að dánarvottorðinu sé skilað með líkinu (fylgibréfinu). 
Um flutning líks úr landi sbr. 3. málsgrein 5. greinar. 

7. gr. 

Prestur tölusetur og áritar dánarvottorð, er honum berast, og lætur þeirra getið 

við nöfn hinna látnu í dánarskrá ministerialbókar (safnaðarbókar) sinnar. 

Að hverju ári liðnu og ekki síðar en fyrir janúarlok næsta ár les prestur i 

sundur dánarvottorð þau, er honum hafa borizt á hinu liðna ári, og sendir hvert 

eitt til héraðslæknis (í Reykjavík borgarlæknis) í því héraði, þar sem hinn látni, 

er vottorðið fjallar um, andaðist. Tilkynningu um dánarvottorð í vörzlum héraðs- 

læknis samkvæmt ákvæðum niðurlagsmálsgreinar 5. greinar skal í þessu sambandi 

fara með sem dánarvottorð. 
Dánarvottorð þeirra, sem látizt kunna að hafa erlendis, skal senda héraðslækni 

í því héraði, þar sem hinn látni átti síðast heimili. 

8. gr. 

Prestur semur fyrir hvert liðið ár skýrslu um fólksfjölda, barnkomu og mann- 

dauða í prestakalli sínu (söfnuði) á eyðublað, er landlæknir gerir úr garði og héraðs- 

læknar (í Reykjavík borgarlæknir) láta prestum í té. Nú telst prestakall (söfnuður) 

til fleiri læknishéraða en eins, og semur þá prestur sérstaka skýrslu fyrir hvern 

hluta prestakalls (safnaðar). Skýrslu þessa eða skýrslur sendir prestur hlutaðeigandi 

héraðslækni eða héraðslæknum, jafnframt því sem hann stendur skil á dánarvott- 

orðum samkvæmt ákvæðum 7. greinar. 

9. gr. 

Héraðslæknir (í Reykjavík borgarlæknir) semur fyrir hvert liðið ár skýrslu um 

fólksfjölda, barnkomu og manndauða í héraði sínu á eyðublað, er landlæknir gerir 

úr garði og lætur í té. Skýrslu þessa sendir héraðslæknir landlækni ekki síðar en 

fyrir lok marzmánaðar ár hvert og lætur fylgja skýrslunni allar skýrslur presta 

samkvæmt 8. gr. ásamt tilheyrandi dánarvottorðum. 

10. gr. 

Landlæknir stendur hagstofunni skil á skýrslum þeim ásamt dánarvottorðum, 

er honum heimtast samkvæmt ákvæðum 9. greinar. Hagstofan semur upp úr skýrsl- 

um þessum og öðrum gögnum (sbr. 11. gr.) dánarskýrslur fyrir allt landið. Dánar- 

skýrslum og útgáfu þeirra hagar hagstofan í samræmi við alþjóðareglur, er Ísland 

hefur gerzt aðili að.
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11. gr. 
Í mannskaðaskýrslur samkvæmt ákvæðum laga nr. 42 10. nóvember 1913 sækir 

hagstofan m. a. vitneskju um mannskaða, er verða, án þess að lík finnist, og fyrir- 
mæli um dánarvottorð samkvæmt lögum þessum taka ekki til. 

Fyrir andvana fædd börn eru ekki rituð dánarvottorð, en telja skal þau fram i 
skýrslum presta samkvæmt 8. gr. Í skýrslu sinni samkvæmt 9. gr. gerir héraðslæknir 
sem fyllsta grein fyrir tildrögum andvanafæðinga og styðst í því efni við skýrslur 
ljósmæðra. 

12. gr. 
Í viðurkenndum sjúkrahúsum er heimilt að fela sérfræðingi að rannsaka lík 

látinna sjúklinga í því skyni að leiða ýtarlega í ljós banamein þeirra, sbr. einnig 
ákvæði 6. gr. laga nr. 66 19. júní 1933, varðandi rannsókn banameina í sambandi 
við framkvæmd opinberra sóttvarnarráðstafana. Þá er slík rannsókn fer fram, skal 
ekki rita dánarvottorð fyrr en niðurstöður hennar eru kunnar. 

13. gr. 
Brot gegn ákvæðum laga þessara varða sektum, allt að 1000 krónum, nema þyngri 

refsingu varði samkvæmt almennum lögum. 

14. gr. 
Lög þessi taka gildi 1. janúar 1951, og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 30 

11. júlí 1911, um dánarskýrslur, svo og lög nr. 24 31. maí 1927, um rannsókn bana- 
meina og kennslu í meina- og líffærafræði, og lög nr. 54 11. júní 1938, um breyting 
á þeim lögum. 

Gjört í Reykjavík, 8. maí 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 

(L. S.) 

  

Steingrímur Steinþórsson.
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FJÅRLOG 

fyrir årid 1950. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjårnarskrårinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

I. KAFLI 

Tekjur: 

1. gr. 

  

  

  

Árið 1950 er ætlazt til, að tekjur ríkissjóðs verði svo sem talið er í 2—5. gr. 

og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar. 

2. gr. 

Áætlað er, að þessir skattar og tollar nemi: 

kr. kr. 

í. Tekju- og eignarskattur, að meðtöldum tekjuskattsauka 40 000 000 

2. Stríðsgróðaskattur ........0..0.00000.0.00.0.. 4000000 

Þar af hluti bæjar- og sveitarfélaga ........ 2000000 
—— | 2000000 

—| 42 000 000 

3. Vorumagnstollur .......000000000 000. een... 21 000 000 

4, Verðtollur ........0.00.0.ssnss en 78 000 000 

5. Innflutningsgjald af benzini ........00.000000.0...00.0 9500 000 

6. Gjald af innlendum tollvörum .......000.0.000000000.. 6 500 000 

—|115 000 000 

7. Fasteignaskattur ..........00.00000 0000 nn enn 700 000 

8. Lestagjald af skipum ......0.0000000 0000... 250 000 

9. Bifreiðaskattur .........202000000en en sn sn 3 500 000 
—— 4450 000 

10. Aukatekjur ...02000runeeeeeeerenneneeensenereneneeee 1800 000 

11. Stimpilgjald ..........00000000oeeennn nn 4 500 000 

12. Vitagjald ............002000 00 nnsn nr 900 000 

13. Leyfisbréfagjald ..........0.0000000.nnen enn 150 000 

14. Erfðafjárskattur .........0.020000 00... nn. ne... 300 000 

15. Veitingaskattur ........0.000000. 00 senn sn 3 500 000 

16. Útflutningsleyfisgjald ...........00000000. 0... 0... 300 000 
—| 11 450 000 

17. Söluskattur ........020000.0. enn 47 500 000 

18. Leyfisgjöld ........000000..00 0. nnnver nn 3 500 000 

Samtals .. . 223 900 000       

1950 

43 
16. mai
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Í. Tekjur 
IL Gjöld: 

a. Til notendasíma í sveitum að frádregnum stofn- 
gjöldum ................ 0 

48 

3. gr. 

Tekjur af rekstri ríkisstofnana eru áætlaðar: 
  

A. 
Rekstrarhagnaður landssímans 
— áfengisverzlunar 
— tóbakseinkasölu 
— ríkisútvarps 
— rikisprentsmiðju 
— landssmiðju 
— trésmiðju 
— oliuflutningaskipsins Þyrils 
— innkaupastofnunar ríkisins 

Sundurliðun. 

1. Póstsjóður. 
. Tekjur 

. Gjöld: 
1. Póststjórnarkostnaður 

Önnur gjöld 

N
o
n
R
u
Ð
 

Gengistap 

b. Til starfrækslu landssímans m. m.: 

Kostn. við aðalskrifstofu landssímans 

Loftskeytastöðin í Reykjavík ........ 
Stuttbylgjustöðin í Reykjavík ....... 
Bæjarsíminn í Rvík og Hafnarfirði að i

i
 

frádregnum stofngjöldum ........... 4809000 
6. Áhaldahúsið 2... 
1. Ritsíminn á Akureyri ............... 

8. Ritsíminn á Seyðisfirði ............. 
9. Ritsíminn á Ísafirði ................ 

10. Símastöðin á Borðeyri .............. 
11. Símastöðin í Vestmannaeyjum ...... 
12. Símastöðin á Siglufirði ............. 
13. Til annarra símastöðva og eftirlits- 

STÖÐVA ....csl eneenre rss kreneve 2524000 

kr. kr. 
  

… sees eee 

00... 0... 

sr... 

LK NOO 

eee eee eee eee se 

uens eee eee eee seere. 

s…8e0eeeeseseeeeeeee eee eee eee eee eier. 

Póststofan í Reykjavík ........0.000..00.00... 
Önnur pósthús ..........0.2000. 0000... 
Póstflutningar ...............00. 0000... 

Fyrning af fasteignum ............0.0..000.0.. 

1701 000 
48 408 000 
19 520 162 

612 020 
200 000 
60 000 

5 000 
600 000 

4 200 

360 000 
2 820 000 
1705 000 
2 800 000 
585 000 

-4 000 
326 000 
  

0... 

Ritsíminn í Reykjavík .............. 2734000 

  
1000 000 

14 500 000 

71 110 382 
  

8 600 000 

8 600 000 

27 518 000 
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kr. kr. 

c. Eyðublöð, prentkostnadur ritföng .............- 430 000 

d. Viðbót og viðhald stöðva ......0000000000....0. 1611 000 

e. Viðhald landssímanna ....ccccc0.0 000... 0... 5 576 000 

f. Framhaldsgjald ..........000000. 0... enn... 0... 210 000 

g. Ýmis gjöld .......02200.00000e en enne sena 200 000 

h. Fyrning á húsum og áhöldum ..........0.0.00.. 420 000 

i. Vextir af lánum .......00000 000. en 430 000 

j. Slysatryggingar .......2020000000.. 0... 300 000 

k. Gengistap (helmingur heildartaps) ............. 1 200 000 
——| 25 877 000 

Fært á 3. gr. A.1 1701 000 

Eignabreytingar landssímans. 

Út. 
I. Afborganir af lánum og til húsakaupa .....0.000.... 750 000 

II. Til viðauka símakerfa, smærri efnis- og áhaldakaupa 1000 000 

III, Til talstöðva í báta og skip .....0.00000.0. 0000... 150 000 

IV. Til loftskeytastöðva Í skip ....c.0000000000.000.... 100 000 

V. Til stækkunar á sjálfvirku stöðinni í Reykjavík .. 700 000 

VI. Til stuttbylgjusambands við Vestmannaeyjar ...... 400 000 

VII. Til nýrra landsímalina .......00000000nnnan en... 400 000 

Fært á 20. gr. Út I. 2. og III. 3500 000 

3. Áfengisverzlun ríkisins. 

I. Tekjur (brúttó hagnaður) .......0000000 000... 00... 53 000 000 

II. Gjöld: 
1. a. Grunnlaun .......0000000.. 00... 409350 

b. Verðlagsuppbót .....00.00000 0000... 818700 
——— | 1228 050 

2. Kostnaður við áfengisútsölur ........00.0.00.00.. 415 000 

3. Ánnar rekstrarkostnaður ......2.0000000.000.... 698 950 

4. Útsvar .......00e0ssssre nn 2 250.000 
——! 4592 000 

Fært å 3. gr. A. 2 48 408 000 

4. Tobakseinkasala rikisins. 

I. Tekjur (brúttó hagnaður) .....c00000000.......00. 22 000 000 

II. Gjöld: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ......000000 00... 180946 

2. Verðlagsuppbót ...s000sueresreresee 361892 
—— 542 838 

b. Annar rekstrarkostnaður .......00.000 00.00.0000 - 937 000 

c. Útsvar -....... AAA 1000 000 
—| 2479 838 

Fært á 3. gr. A. 3 19 520 162     
7 
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3. gr. 
43 

16. mai kr. kr. 

5. Ríkisútvarpið. 
I. Tekjur: 

a. Afnotagjöld ............0.0.0.. 0. 3 600 000 
b. Aðrar tekjur .............0.....0 0 900 000 

——| 4500000 

IL Gjöld: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ...............0...0000... 484700 
2. Verðlagsuppbót .............00...... 969400 

————— | 1454100 
b. Utvarpsefni .................00000 0. 1 100 000 
c. Skrifstofukostnaður ..............0.000000.0000.. 325 000 
d. Húsaleiga, ljós og hiti seere. 150 000 
e. Til útvarpsstöðva ...............00000000 0000... 700 000 
f. Til hleðslustöðva, viðgerðaferða o. fl. ........... 50 000 
8. Iögjöld í Lífeyrissjóð og til Tryggingastofnunar 

ríkisins .................00.0000 00 90 000 
h. Óviss útgjöld .................0.. 0. 50 000 
i. Bifreiðakostnaður .......................00.. 35 000 
j. Fyrning á húsum og vélum .................... 100 000 

——| 4054 100 

445 900 

III. Rekstur viðtækjaverzlunar 
a. Tekjur ..............20000000 0000 550 000 
b. Gjöld: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun .............. 72660 
b. Verðlagsuppbót .......... 145320 

—— 217980 
2. Annar kostnaður ................... 175900 

———- 393 880 
— 156 120 

IV. Rekstur viðgerðarstofu og viðtækjasmiðju: 
a. Tekjur ............20000.00..es sver 485 000 
b. Gjöld: 

1. Laun 
a. Grunnlaun .............. 85000 
b. Verðlagsuppbót .......... 170000 

—— 255000 
2. Efni ...........0.00000 0000. 120000 
3. Annar kostnaður ................... 100000 

— 475 000 

——.—.—— 10 000 

Fært á 3. gr. A. 4 ……… 612 020
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3. gr. 

kr. kr. 

6. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

I. Tekjur (prentvinna) ......c00000eeeennnn re... 2 075 000 

IL Gjöld: 
1. a. Laun starfsmanna: 

1. Grunnlaun ......0.0..00... 51332 

2. Verðlagsuppbót .......... 102664 
——— 163996 

b. Vinnulaun og aðkeypt vinna: 

1. Grunnlaun ......0..00..... 345000 

2. Verðlagsuppbót .......... 690000 
—— 1035000 

1188 996 

9. Efnivörur ..............sens 400 000 

3. Vélarekstur og viðhald ........00000. 0... 0... 60 000 

4. Annar kostnaður .......00...0ene. een... 181 004 

5. Fyrning .....0.0.00000 000 nennt 45 000 1 875 000 

Fært á 3. gr. A. 5 200 000 

7. Áburðarsala ríkisins. 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ......0000000.000..... 29072 

2. Verðlagsuppbót ......00000000.0.. 58144 
—— 87216 

b. Annar kostnaður .......0000000. 000... 232784 
— 320 000 

— Tekjur af vörusölu og fasteignum .........000.... 320 000 

8. Grænmetisverzlun ríkisins. 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .......00000000.00.... 43608 

2. Verðlagsuppbót ......0.0000000... 87216 
—— 130824 

b. Annar kostnaður ..........0000000.......... 369176 
—— 500 000 

—- Tekjur af vörusölu og fasteignum ................ 500 000 

9. Landssmiðjan. 

I. Tekjur (ágóði af seldri vinnu og vörum) .......... 1295 500 

II. Gjöld: 
1. Laun starfsmanna: 

a. Grunnlaun .....000.00..0.0.0 00... 103470 

b. Verðlagsuppbót .....000000000000.00. 209940 
—.— 313 410 

2, Vextir .........0.00een ser. 170 000 

3: FE yrning AAA 355 000 

. Annar kostnaður .......0.000.00.0.0.00 00.00.0000... ðu 397 090 1 235 500 

Fært á 3. gr. A. 6 . 60 000 

1950 
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1950 

3. gr. 

kr. kr. 

10. Trésmidja rikisins. 

I. Tekjur (ágóði af seldri vinnu og vörum) .......... 1060 000 
II. Gjöld: 

1. Laun starfsmanna: 

a. Grunnlaun „............0... 000. 230000 
b. Verðlagsuppbót .........0.0.0.000.... 460000 

—— 690 000 
2. Vextir ................,..0 000 60 000 
3. Ýmis kostnaður ...........0.00000.0 0 235 000 
4. Fyrning ................000.0 0. 70 000 

———/ 1055 000 

Fært á 3. gr. A. 7 5 000 

11. Tunnuverksmiðjur ríkisins. 
I. Tekjur ............000 022. 2559 375 

II. Gjöld: 
1. Laun stjórnar og fastra starfsmanna ........... 45 000 
2. Efniskaup (tunnustafir og járn) ................ 1680 000 
3. Verkalaun ..........0020000.0. nr 279 800 
4. Geymslugjald og flutningur á efni og tunnum í 

geymsluhus, uppskipun o. fl. ..........0000..... 233 700 
5. Vextir ...............00000 ener envenve 185 000 
6. Varasjóðstillag ..................000000 000. 121 875 
7. Rafmagn „.......... IR 14 000 

— 2559 375 

12. Olíuflutningaskipið Þyrill. 

I. Tekjur (farmgjöld) ............0.000. 000. 2 215 000 
II. Gjöld: 

1. Laun og fæðiskostnaður skipshafnar ............ 110 000 
2. Eldsneyti ..............000000 0... 190 000 
3. Vátryggingar ...............00..00000. 0... 100 000 
4. Hafnargjöld, hafnsögugjöld, vatnsgjöld o. fl. .... 80 000 
5. Viðhald og endurbætur ...........0....0000000.. 285 000 
6. Annar kostnaður .........0.0.0....0.000 0 250 000 

1615 000 

Fært á 3. gr. A. 8 600 000 

13. Innkaupastofnun ríkisins. 
I. Tekjur af vörusölu ...............0..0 00 135 000 

II. Gjöld: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ...........0000000..0000.. 28600 
„--b. Verðlagsuppbót ..........0.00........ 57200 
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85 800  



  

  

  

  

  

        

  

  

  
  

53 
3. gr. 

kr. kr. 

2. Husaleiga, ljós, hiti og ræsting ................ 18 500 
3. Vextir ........2000 ss 6500 
4. Annar kostnaður ..........0...0e.en. ne. 20 000 

130 800 

Fært á ð. gr. A.9 4200 

14. Ríkisbúið á Bessastöðum. 

I. Tekjur ..........2000000enensnsnn 112500 

IL Gjöld seeren essensen renere 112 500 

B. 
Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru áætlaðar .......... 10 000 

4. gr. 

Tekjur af verðbréfum, bankainnstæðum, hlutafjáreign o. fl. 

kr. kr. 

1. Vextir af veðdeildarbréfum Landsbanka Íslands ...... 45 530 
2. Vextir af stofnfé Landsbanka Íslands 6% af 3 millj. .. 180 000 

3. Aðrir vextir .........2.000. e.s 1220 937 

4. Arður af hlutafjáreign ..........0.0000.0.. 0... 367 070 

Samtals ... 1813537     
5. gr. 

Óvissar tekjur eru áætlaðar 1500 000 krónur.



1950 54 

43 II. KAFLI 
16. maí 

Gjöld: 
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Árið 1950 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru í 7.—19. gr. 

  

  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

7. gr. 

Vextir af lánum ríkissjóðs eru taldir: 

kr. kr. 

1. Innlend lán „.........002000e.eeeesss ss 4 370 916 
2. Lán í dönskum krónum ............0000....e ess 320 987 
3. Lán í dollurum -..............00000 0 1877 167 
4. Lausaskuldir ..................000.. 00 3 600 000 

Samtals ... 10 169 070 

8. gr. 

kr. | kr. 

Kostnadur við æðstu stjórn landsins .................. 382 357 
Fálkaorðan „..............000%000 00. 32 000 

Samtals ... 414 357 

9. gr. 

Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkisreikninga er veitt: 

kr. kr. 

1. Til alþingiskostnaðar ................00.00000000 00. 2 300 000 
2. Til yfirskoðunar ríkisreikninga ...................... 13 406 
3. Fyrning á alþingishúsi (sjá 20. gr.) ................ 2170 

Samtals ... 2 315 576      
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10. gr. 

Til ríkisstjórnarinnar er veitt: 

I. Stjórnarráðið: 
1. Til ráðherra: 

a. 

b. 
Cc. 

d. 

Laun: 

1. Grunnlaun .......000.0.... 90000 
2. Verðlagsuppbót .......... 180000 

Til risnu samkvæmt reikningi ....... 
1. Húsaleiga forsætisráðherra 3000 
2. Húsaleiguuppbót ......... 1260 

Ríkisráð ........2200000 00... 

2. Til ráðuneytanna: 

a. Atvinnumálaráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun .............. 81525 
2. Verðlagsuppbót .......... 163050 

Dómsmálaráðuneytið, laun: 

1. Grunnlaun ......000.00... 91800 

2. Verðlagsuppbót .......... 183600 

Félagsmálaráðuneytið, laun: 

1. Grunnlaun .............. 55000 

2. Verðlagsuppbót .......... 110000 

I. Fjármálaráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun ........... 83708 

2. Verðlagsuppbót ....... 167417 

II. Endurskoðunardeild fjármálaráðu- 

neytisins, laun: 
1. Grunnlaun -.......... 125870 
2. Verðlagsuppbót ....... 251740 

  

Forsætis- og menntamálaráðuneytið, 

laun: 
1. Grunnlaun 2............. 39950 
2. Verðlagsuppbót .......... 79900 

Samgöngumálaráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun .....0..00.000.. 21600 
2. Verðlagsuppbót .......... 43200 

Utanríkisráðuneytið, laun: 

1. Grunnlaun ......00..00... 137162 
2. Verðlagsuppbót .......... 274325 

  

270000 
25000 

4260 
9000 

244575 

275400 

165000 

251125 

377610 

119850 

64800 

411487 

kr. kr. 
  

  

308 260 
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h. Vidskiptamålaråduneytid, laun: 
Í. Grunnlaun .............. 40808 
2. Verðlagsuppbót .......... 81617 

i. Aðrir starfsmenn, laun: 
1. Grunnlaun .............. 29856 
2. Verðlagsuppbót .......... 59712 

j. Annar kostnaður råduneytanna ..... 

3. Ríkisféhirzla og ríkisbókhald: 
a. Laun: 

Í. Grunnlaun .............. 147595 
2. Verðlagsuppbót .......... 295190 

b. Annar kostnaður ............0000.... 

4. Ýmis kostnaður: 
a. Pappír, prentun og hefting ríkisreikn- 

inga (áætlað) ...........0000.0.00.. 
b. Til þess að gefa út stjórnartíðindi: 

1. Þóknun fyrir ritstjórn tid- 

  

indanna o. fl. ............ 1200 
2. Til pappirs og prentunar 

(áætlað) ................ 100000 
3. Til kostnaðar af sendingu 

með póstum ............. 7000 

c. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðs- 
húsinu og ráðherrabústað .........., 

d. Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráð- 
herrabústað (sjá 20. gr.) ............ 

II. Hagstofan: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .........00000000 00. 

Pappír, prentun og hefting hagskýrslna 
Prentun eyðublaða .................... 
Húsaleiga, hiti og ljós ................ 
Annar kostnaður ...................... s

p
o
r
 

IN. Utanríkismál: 

1. Sendiráðið í Kaupmannahöfn: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 
Laun starfsfólks utan launalaga ..... 
Risna og staðaruppbót .............. 
Annar kostnaður ................... a

g
 

  

  

  

10. gr. 

kr. kr. 

122425 

89568 
300000 

2421 840 

442785 
30000 

472 785 

20000 

108200 

30000 

2046 

160 246 
3 363 131 

96125 
192250 

288 375 
FI 60 000 
FR 15 000 
FI 30 000 
FR 40 000 

433 375 

81000 
13600 
81000 
47100   222 700  
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Sendiráðið í Stokkhólmi: 
a. Laun sendifulltrúa og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 46200 

b. Laun annarra starfsmanna .......... 22600 

c. Risna og staðaruppbót .............- 89900 

d. Annar kostnaður .....0000.0000.... . 78000 

Sendiráðið í London: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 129000 

b. Laun annarra starfsmanna .......... 19300 

c. Risna og staðaruppbót .....0..000... 259100 

d. Annar kostnaður ......000000 0... 162900 

Sendiráðið í Washington: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 66600 

b. Laun annarra starfsmanna .......... 127500 

c. Risna og staðaruppbót .............. 343900 
d. Annar kostnaður .......0000000.... 123300 

Sendiráðið í Moskva: 
Laun og annar kostnaður ......0.000000 000... 

Sendiráðið í Paris: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 103800 

b. Laun annarra starfsmanna ......... 18900 

c. Risna og staðaruppból ........... .… 262800 
d. Annar kostnaður ...... AI 84900 

Sendiráðið í Oslo: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 79200 

b. Laun annarra starfsmanna .......... 9400 

c. Risna og staðaruppbót .............. 112000 
d. Annar kostnaður .......... BA 43100 

Aðalræðismannsskrifstofan i Hamborg: 
a. Laun aðalræðismanns samkv. launa- 

lögum ......... BI FI 30600 
b. Laun annarra starfsmanna ......... . 54800 

c. Risna og staðaruppbót ....... FRI . 78800 
d. Annar kostnaður ........ FR 33100 

Aðalræðismannsskrifstofan í New York: 

a. Laun samkv. launalögum ........... 18000 

b. Staðaruppbót ......02000.200... 0... 24600 
c. Annar kostnaður .......0.000000.000.. 11800 

kr. 
  

  

236 700 

570 300 

661 300 

650 000 

470 400 

243 700 

197 300 

54 400 
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10. Ferdakostnadur ...........20..0020 0000. 
11. Kostnaður vegna samninga við erlend ríki .... 
12. Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum .. 
13. Til upplýsingastarfsemi ........................ 
14. Til kjörræðismanna ............0000 0000... 
15. Til endurbóta og kaupa á húsgögnum vegna sendi- 

herrabústaðarins í London ....................… 

Samtals ...   

kr. kr. 
  

í25 000 
550 000 

4 706 800 
    8 503 306 
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11. gr. 

Til dómgæzlu, lögreglustjórnar, kostnaðar við opinbert 

tollainnheimtu o. fl. er veitt: 
  

A. Dómgæzla og lögreglustjórn. 

. Hæstiréttur: 

a. Laun hæstaréttardómara og hæstaréttarritara: 
1. Grunnlaun 
2. Verðlagsuppbót 

96600 
193200 

sr... 

so... 
  

b. Risna dómsforseta 

c. Útgáfa hæstaréttardóma 
d. Annar kostnaður 

Borgardómaraembættið í Reykjavík: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun 
2. Verðlagsuppbót 

79867 
159733 

b. Husaleiga, ljós, hiti og ræsting 
c. Annar kostnadur 

sr. 

so... 0. 

Borgarfógetaembættið í Reykjavík: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun 
2. Verðlagsuppbót 

83050 

b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting 

c. Annar kostnaður 

0... 

so... 

Sakadómaraembættið í Reykjavík: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun 

2. Verðlagsuppbót 

b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting 
c. Annar kostnaður so. 

Lögreglustjóraembættið í Reykjavík: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun 
2. Verðlagsuppbót 

HANSA 91636 

AAA AÐRAR 183274 

b. Aukavinna 

c. Ljós, hiti, ræsting, húskostnaður 

d. Annar kostnaður 

sr 

0... 

so... 

Embætti sýslumanna, bæjarfógeta og lögreglustjóra utan 

Reykjavíkur: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........00000 0000... 230100 
2. Verðlagsuppbót ........0000000. 0... 460200   

kr. kr. 
  

239 600 
30 000" 
12 000 

249 150 
35 000 
18 000 

350 025 
69 500 

274 910 
47 500 
99 840 

690 300 

181 800 | 

  

400 300 

281 600 

302 150 

601 325 

499 750 

1950 
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11. gr. 

kr. kr. 

Skrifstofukostnaður: 

1. Grunnlaun ..........0000 000 422350 
2. Verðlagsuppbót ........0.0. 0. 844700 
3. Annar kostnaður #„........0.000 0. 300000 

1567050 
— Frá Tryggingastofnun ríkisins ........ 300000 

— 1267 050 
———/ 1957 350 

Laun hreppstjóra: 
Grunnlaun ................000 00 160 000 

b. Verðlagsuppbót .........00.0..2.00.0.00 320 000 
— 480 000 

Lögreglukostnaður: 
Ríkislögregla: 
1. Laun lögregluþjóna: 

a. Grunnlaun -............... 351787 
b. Verðlagsuppbót ............ 703575 

- 1055362 
2. Einkennisfatnaður ..............0.0..... 84600 
3. Tryggingakostnaður ................... 21793 
4. Ríkislögreglan í Reykjavík: 

a. Bifreiðakostnaður ........ 200000 
b. Æfingaskáli lögregluþjóna og 

sufubaðstofa .............. 23000 
c. Áhöld, námskeiðakostnaður 

0. fl... 60000 

— 283000 
5. Vardstofan i Keflavik: 

a. Bifreiðakostnaður ......... 30000 
b. Húsaleiga, ljós, hiti, ræsting 

o. fl. 21800 
—- 51800 

6. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Siglu- 
firði ............ 0. 80000 

7. Ýmis annar löggæzlukostnaður ........ 45000 

b. Hluti ríkissjóðs af lögreglukostnaði í Reykjavík .. 

. Til kostnaðar við landhelgisgæzlu 

Til hegningarhúsa og vinnuhæla: 
a. Hegningarhúsið í Reykjavík: 

1. Laun: 

2. Grunnlaun ,............... 20850 

b. Verðlagsuppbót ............ 41700 

62550 

1621 555 

475 000     2 096 555 

5 600 000
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2. Annar kostnaður ......0000000 =. 104000 

166550 

(Þar af fyrning kr. 5300, sjá 20. gr.) 
— Framlag Reykjavíkurbæjar ........ 83275 

b. Vinnuhælið á Litla-Hrauni: 

  

1. Laun: 

a. Grunnlaun ........0........ 64350 
b. Verðlagsuppbót ............ 128700 

-—— 193050 
2. Annar kostnaður ......000000 00... 267500 

460550 

(Þar af fyrning kr. 5300, sjá 20. gr.) 
— Tekjur ..........0 0000 140000 

————— 320 550 

c. Fangaklefar lögreglustöðvarinnar í Reykjavík: 
1. Laun: 

    a. Grunnlaun ................ 1800 
hb. Verðlagsuppbót ............ 15690 

— 23400 
2. Annar kostnaður .......00200.00.0...... 16800 

40200 
— Framlag Reykjavíkurbæjar ........ 20100 

- — 20 160 
d. Kostnaður við önnur fangahús ........00000000.. 10 000 | 

- - 433 925 

11. Kostnaður við sakamál og lögreglumál ............... 200 000 
12. Kostnaður við siglingadóm samkvæmt lögum ........ 32 520 
13. Laun sjódómsmanna ........200000 00. 25 000 
14. Kostnaður við störf setu- og varadómara ............ | 50 000 
15. Til viðgerðar á bæjarfógetahúsinu í Neskaupstað vegna | 

skemmda af völdum skriðuhlaups .....00000. 00. 100 600 

16. Kostnaður við félagsdóm: 

a. Laun félagsdómsmanna: 
1. Grunnlaun .........000000000 00.00.0000. 17100 
2. Verðlagsuppbót .......20000000000...... 34200 

om 51 300 | 
b. Annar kostnaður .......00200200 000. 2000 

—— 53 300 
17. Kostnaður við framkvæmd laga um bókhald ........ 22 860 

18. a. Laun sáttamanna í vinnudeilum: 
1. Grunnlaun .........0.0000000.0.....0... 5750 
2. Verðlagsuppbót ........0..000000 0... 11500 

—— 17 250 
b. Annar kostnaður „.........02000000 0000... 35 000     — 52 250 

    Samtals A. ..- „0. 13 188 885
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B. Opinbert eftirlit. 

. Skipaskoðun ríkisins: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun 76600 

153200 

b. Þóknun til skipaskodunarmanna, sem ekki eru á 
föstum launum úr ríkissjóði (áætlað) ............ 

c. Ferðakostnaður 

d. Annar kostnaður .............020.00 00 nn 
00.50.0000... 

— Tekjur ............000000 000. ne senn 

. Eftirlit með verksmiðjum og vélum: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ..........20000 0000... 23400 

2. Verðlagsuppbót ........000000 0000... 46800 

b. Þóknun til skoðunarmanna, sem ekki taka föst laun 

úr ríkissjóði (áætlað) ........00000000 00... 

c. Ferðakostnaður ..........0..0.000 00... 
d. Annar kostnaður .........00000000 00... 

— Tekjur „..........0000 0000. 

3. Bifreiðaeftirlit ríkisins: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun 

2. Verðlagsuppbót ..........0.0..00000.0.. 
117150 

. Löggildingarstofan: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun 

= Tekjur ............20000000 0 ess 

- Eftirlit með skipulagi bæja og sjávarþorpa: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun 68200   

. 

229 800 

63 000 
20 000 

— 81 000 
343 800 
343 800 

120 000 
120 000 

351 450 
200 000 
551 450 
551 450 

95 400 
— 46120. 

141 520 
84 000   

204 600 | 

kr. 

57 520
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11. gr 

kr. kr. 

b. Ferðakostnaður við eftirlit .......0.00000000..00.. 25 000 

c. Mælingarkostnaður, helmingsþátttaka ríkissjóðs .. 25 000 

d. Annar kostnaður .........002000000 00... 40 000 

294 600 

= Tekjur .........0000000 000 ess 234 600 

6. Matvælaeftirlitið: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun .........00000 00... 0... 19920 
2. Verðlagsuppbót ......0000000.0. 0... 39840 

—.—— 59 760 
b. Annar kostnaður ........2.00000000. 0... sn... 90 000 

149 760 
— Tekjur .........0000000 0000. nn 149 760 

7. Kostnaður við mat á afurðum: 
a. Fiskmat: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ..........00..0... 88000 
b. Verðlagsuppbót ............ 176000 

——— 264000 
2. Skrifstofukostnaður .......0.00.0000... 50000 
3. Kostnaður við eftirlit með fiskaðgerð 

o. fl. samkvæmt 12. gr. laga um fiskmat 
frá 5. apríl 1948 .........00.0 000... 8000 

4. Kostnaður við tilraunir með nýjar verk- 
unaraðferðir samkv. 15. gr. sömu laga — 10000 

— 332 000 
b. Síldarmat: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ................ 31600 
b. Verðlagsuppbót ............ 63200 

— 94800 
2. Annar kostnaður ........0000000...0.. 13500 

A 108 300 
c. Laun kjötmatsmanna: 

1. Grunnlaun ........2.0.0000. 00.00.0000... 3900 
2. OT sees eeeeeseeeesee Verðlagsuppbót 7800 11 700 

d. Laun ullarmatsmanna: 

1. Grunnlaun ........2000000.. 0000... 6300 
2. Verðlagsuppbót ..........000000....0.0.. 12600 

18 900 
e. Laun lýsismatsmanns: 

1. Grunnlaun ..........0000 0. ...00...... 3000 
2. Verðlagsuppbót .......0000000000...... 

SSUPP =. 5000 9 000 
f. Ferðakostnaður matsmanna (áætlað) ......000.... 120 000 

— 599 900 

8. Kostnaður við vörumerkjaskráningu: 
a. Grunnlaun .........0000.0snesessssss 2 000 
b. Verðlagsuppbót ........2.0000000 00... 4 000     6 000 

1950 
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9. Eftirlit með opinberum sjóðum: 
a. Grunnlaun „.........000000000 ses. v ns 2 860 
b. Verðlagsuppbót ..........000000.. 0... 5 720 

0 8580 
10. Kostnaður við eftirlit á vegum: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ...........200000 00... 0... 7800 
2. Verðlagsuppbót ..........0.00000....... 15600 

A 23 400 

b. Annar kostnaður .............22000..... 0... 31 600 
0 55 000 

11. Eftirlit með sparisjóðum: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ..........0000 000. 0........ 6600 
2. Verðlagsuppbót .......0.000000.0.......0. 13200 

H 19 800 

b. Ferðakostnaður ...........00000000...s nn een. 5 000 
5 24 800 

12. a. Eftirlit með viðskipta- og verðlagsmálum ........ 2 601 000 
b. Kostnaður við skömmtunarskrifstofu ............. 895 0007 

3 496 000 

— Tekjur ..........20002 000. 0 3 496 000 

13. Húsaleigueftirlit: 
a. Laun yfirhúsaleigunefndar: 

1. Grunnlaun .........00.000 00... 13200 
2. Verðlagsuppbót ......0000020000..0 0... 26400 

—— 39 600 
b. Laun húsaleigunefndar Reykjavíkur: 

1. Grunnlaun ..........00. 00... 34860 
2. Verðlagsuppbót ........00000000.. 0... 69720 

—— 104 580 
c. Annar kostnaður .........0.0200000. 0... 35 000 

—.—.—.—.— 179 180 

14. Kostnaður við embættiseftirlitsferðir ................ 12 500 

Samtals B. ... FA 943 480 

C. Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta. 

I. Tollar: 
a. Tollstjóraembættið í Reykjavík: 

1. Laun tollstjóra og annarra starfsmanna: 
a. Grunnlaun ................. 491701 
b. Verðlagsuppbót ............. 983402 

— 1475103 
2. Húsaleiga, ljós og hiti ................ 80000 
3. Annar kostnaður .........0..00000000.0... 300000 

———— | 1 855 103
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b. Tollgæzla: 
1. Í Reykjavík: 

a. Laun tollgæzlumanna: 
1. Grunnlaun .............. - 296594 
2. Verðlagsuppbót ......... 593188 

—— 889782 

b. Húsaleiga, ljós og hiti .............. 85000 

c. Annar kostnaður ......000.00. 0... 250000 
—— | 1224 782 

2. Utan Reykjavikur: 
a. Laun tollgæzlumanna: 

1. Grunnlaun 2.............. 132300 
2. Verðlagsuppbót .......... 264600 

— 396900 

b. Annar kostnaður .....0.00000.. 0... 100000 
————— 496 900 

——— 3676 785 

I. Skattar: 

a. Ríkisskattanefnd: 
1. Laun nefndarmanna og annarra starfsmanna: 

a. Grunnlaun #.....00000000.... 73520 
b. Verðlagsuppbót ............… 53440 

——— 126960 

2. Annar kostnaður ......0.00000. 00... 23000 I 
——— | 149960 

b. Skattstofan i Reykjavik: 
1. Laun skattstjóra og annarra starfsmanna: 

a. Grunnlaun #.....0.0.000.. 0... 201300 

b. Verðlagsuppbót .....0.0...... 402600 
——— 603900 

2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ........ 100000 

3. Tímavinna .......000000 00 230000 

4. Annar kostnaður ......0.000000 00... 100000 

1033900 

— hluti bæjarsjóðs Reykjavíkur af 

kostnaðinum .....00.0000 0... 344633 
———— 689 267 

c. Skattstofur utan Reykjavíkur ......0000000.....0.0.. 350 000 

d. Undirskattanefndir ..........00.00 000... .. 0... 650 000 

e. Yfirskattanefndir .........0.00000 0... . 00... 200 000 

f. Laun skattdómara: 

1. Grunnlaun ......0.0000000 0000... 10200 

2. Verðlagsuppbót .....00000000 0000... 20400 
—— 30 600 

g. Millimatskostnaður .........000200. 0000... 0... 40 000 
—— 2109827 

Samtals GC. ... 5 686 612   
9
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D. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur. 
- Símakostnaður endurgreiddur embættismönnum og 
opinberum skrifstofum ...........0.. 0. 

. Burðargjöld ................0...0.. eee eee 

Samtals D. …   
800 000 
200 000 

350 000 

1 350 000 

 



IL 

III. 

IV. 

67 

12. gr. 

Til læknaskipunar og heilbrigdismåla er veitt: 
  

Landlæknisembættid: 

a. Laun landlæknis og skrifstofumanns: 

1. Grunnlaun .....00.000.0. 00... 20800 

2. Verðlagsuppbót .....00000000 00... 41600 

b. Annar kostnaður ......00c0.0.0.0.0s sn. enn... 

Laun héraðslækna: 
a. Grunnlaun .......000000ss ern... 

b. Verðlagsuppbót ......000000. eeen sseeas en. 

Kostnaður við framkvæmd laga um læknaráð ...... 

Ríkisspítalar: 
A. Landsspítalinn: 

  

  

  

1. Laun: 

a. Grunnlaun ........00..... 606000 

b. Verðlagsuppbót .......... 1209600 
c. Hlunnindi ............... 225400 

2041000 

— Hlunnindi ...........0... 588000 
— 1453000 

2. Matvörur .......0000. 0. 1040000 

3. Hjúkrunarkvennaskólinn ............ 73100 

4. Ljósmæðraskólinn ......000000 00... 97500 

5. Annar kostnaður .......0.0000 0... 1572000 

4235600 

= Tekjur 0... 2496000 

Rekstrarhalli ... 

B. Fæðingardeild Landsspítalans: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .............. 239000 
b. Verðlagsuppbót .......... 478000 
c. Hlunnindi ............... 158000 

875000 
= Hlunnindi ............... 329000 

-——--——— 546000 

2. Fæðiskostnaður ........0000000.0...... 520000 

3. Annar kostnaður ......0.0000... 0... 668000 

1734000 

— Tekjr ........0000 0000 1027000 

707000 

— Hluti Reykjavíkurbæjar af rekstrar- 
halla 2... 471333 

Rekstrarhalli ... -- 

62 400 
12 000 

1 739 600 

  235 667   

74 400 

1425 975 
23 700
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1029000 
1255000 
1202000 
3486000 
2335500 

430000 
380000 

357500 
1167500 
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C. Heilsuhælið á Vífilsstöðum: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .............. 497000 
b. Verðlagsuppbót .......... 994000 
c. Hlunnindi ............. ER — 20000 

1511000 
— Hlunnindi ............... 482000 

2. Matvörur ......... eeeee 
3. Annar kostnaður .................. |. 

— Tekjur s..sssseeseeeeneeeeeeeeevevee 

Rekstrarhalli . 

D. Heilsuhælið á Kristnesi: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .............. 180000 
b. Verðlagsuppbót .......... 360000 

540000 
—- Hlunnindi ............... 110000 

2. Matvörur 2... vereverereee 
3. Annar kostnaður ................... 

— Tekjur ...2.220sseeeeeneeeeeeerereee 774400 
Rekstrarhalli .… .——— 

E. Gedveikrahælid å Kleppi: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ..........….. 623000 
b. Verðlagsuppbót .......... 1246000 
c. Hlunnindi ............... — 40000 

1909000 
=- Hlunnindi ............... 612000 

2. Matvörur .......... 
3. Annar kostnaður ................... 

Tekjur 2... 

Rekstrarhalli ... 

F. Holdsveikraspitalinn í Kópavogi: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .............. 37000 
b. Verðlagsuppbót .......... 74000 

111000 
—- Hlunnindi .........,...... 30000 

1297000 
1250000 

- 1142000 
3689000 
3392000 

81000   

1150 500 

393 100 

297 000  
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2. Matvörur .......0000 0. 48000 

3. Annar kostnaður ......000000....... 75000 

Rekstrarhalli ...—— — 204 000 

G. Fávitahælið á Kleppjárnsreykjum: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .............. 58000 
b. Verðlagsuppbót .......... 116000 

174000 

— Hlunnindi ............... 54000 
-—— 120000 

2, Matvörur .........00 00. 76000 
3. Annar kostnaður seeren, 67000 

263000 

= Tekjr 0... 256000 
Rekstrarhalli ...-— - 7000 

4 026 867 

Til berklavarna: 
a. Styrkur til berklasjúklinga (áætlað) .....00002.. 3 530 000 

b. Styrkur skv. 19. gr. laga 66/1939 ...00000000.00. 10 000 

c. Laun: 

1. Grunnlaun ......00.00 000. 30300 

2. Verðlagsuppbót ......000.000.0...... 60600 
— 90 900 

d. Annar kostnaður .......000.0000. 000... 40 000 | 

—— 3670 900 

Styrkur til sjúklinga samkv. lögum nr. 78 1936, um 

ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla (áætlað) 3 916 000 

Rekstrarstyrkur til sjúkrahúsa: 

a. Til sjúkrahúsanna á Ísafirði, Akureyri og Seyðis- 

firði, 100 kr. á rúm: | 

1. Grunnstyrkur ......00.0.00 0... 13800 | 

2. Verðlagsuppbót ......00000.0 00... 27600 | 

— 41 400 | 

b. Til sömu sjúkrahúsa og sjúkrahúsanna á Siglu- | 

firði og í Vestmannaeyjum: 
1. Grunnstyrkur .......0000. 00... 40000 

2. Verðlagsuppbót ......2000000.0.0.... 80000 | 
—— 120 000 | 

Fjárhæð þessi skiptist á milli sjúkrahúsanna i 
hlutfalli við eðlilegan halla af vist innlendra utan- 
sveitarsjúklinga, að mati heilbrigðisstjórnarinnar. 

Styrkur til heilsuverndarstöðva í kaupstöðum, gegn 

lvöföldu framlagi annars staðar að ......0000000... 

Skilyrði fyrir styrknum er það, að heilsuverndar- 

stöðvar reki berklavarnastarfsemi undir yfirstjórn 

og eftirliti berklayfirlæknis ríkisins og hagi störf- 

um sínum öllum eftir reglum, er heilbrigðisstjórnin 

samþykkir. 

      

161 400 

175 000
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Styrkur til læknisbústaða, sjúkraskýla og sjúkra- 
húsbygginga, annarra en ríkis- og fjórðungssjúkra- 
húsa .........0.00..0... 0 500 000 

Til byggingar fjórðungssjúkrahúss á Akureyri 350 000 

. Til heilbrigðisstofnana í Reykjavík .............. 1 000 000 

. Bólusetningarkostnaður „........... seeeeeseeee 15 000 

- Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum laga nr. 65 1933, 
um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til 
Íslands ........0...0 vennerne een 2 000 

- Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum laga nr. 66 1933, - 
um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma .... 25 000 

Styrkur til augnlækningaferða: 
a. Grunnstyrkur ........0.00.0...00 2 400 
hb. Verdlagsuppbåt ........0.0... 0. 4800 | 

— 7 200 
Laun kynsjúkdómalæknis: | 
a. Grunnlaun ..........0.....0.00 0. 8 370 | 
b. Verðlagsuppbót .......0..0..0.0. 16 740 | 

mm 25 110 
Til læknisvitjanasjóða samkv. lögum nr. 59 4. júlí | 1942 suser sende, | 80000 
Kostnadur vid heilbrigdiseftirlit lækna med albydu- 
skålum suse reen 12 000 

Til ymissa heilbrigðisráðstafana ................ 4 000 

Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs: 
a. Grunnstyrkur „.........0.0...0 3870 
b. Verðlagsuppbót ........00000.. 7 740 

—.— 11610 
Styrkur til ýmissa sjúklinga, eftir úthlutun land- 
læknis (áætlað) ............0..0.... 0... 30 000 
Til Benedikts Þórarinssonar fyrrv. bankaritara á 
Seyðisfirði upp í kostnað vegna sjúkravistar í 
Bandaríkjunum ...........0.0.00.. 25 000 
Til Björns Guðfinnssonar prófessors upp í kostnað 
vegna sjúkrahússvistar erlendis „................ 25 000 
Hluti ríkissjóðs af launum ljósmæðra (áætlað): 
a. Grunnstyrkur ...........0.. 0. 90 000 | 
b. Verðlagsuppbót .......0..0..0.. 180 000 | 

a 210 000 
Til byggingar gróðurhúss við Kristneshælið ...... 35 000   

    . | 15 841 162 
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A. Vegamál. 

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun #.......000000 000... 198500 
b. Verðlagsuppbót .....0000000 000... 397000 

a 595 500 

2. Annar skrifstofukostnaður .........0.000000000.. 125 000 

3. Ferðakostnaður verkfræðinga og til aðstoðar og . 
mælinga .......0.0.00eesees sn 250 000 

—— 970 500 

II. Þjóðvegir: 
a. Til nýrra akvega: 

1. Reynivallavegur ........0.00.000.... 65000 
2. Akrafjallsvegur ......00.0.00. 40000 
3. Hvalfjarðarvegur .......0...0...... 70000 
4. Leirársveitarvegur ................. 25000 
5. Svínadalsvegur ......0.00.0000.. 25000 
6. Lundarreykjadalsvegur ............. 30000 
7. Melasveitarvegur .......000000..... 25000 
8. Bæjarsveitarvegur .................. 25000 
9. Skorradalsvegur ........000000.0... 50000 

10. Hálsasveitarvegur ............0.0... 50000 
11. Hvítársíðuvegur .........00.00..0.... 20000 
12. Varmalandsvegur .......0000000.... 25000 
13. Álftaneshreppsvegur ................ 70000 
14. Hraunhreppsvegur ..........0...... 70000 
15. Hnappadalsvegur ..........0..000... 20000 
16. Ólafsvíkurvegur ........0000....0.. 30000 
17. Fróðárheiðarvegur ...........0000... 180000 
18.-Útnesvegur ........0.00. 000. 100000 
19. Fróðárhrepps- og Eyrarsveitarvegur .. 60000 
20. Helgafellssveitarvegur .............. 25000 
21. Skógarstrandarvegur ............... 80000 

Þar af 35000 til Skógarstrandar- 
vegar i Dalasyslu. 

22. Dalasýsluvegur .......000000.00... 60000 
23. Laxárdalsvegur .........0....0000... 25000 
24. Klofningsvegur „.....0.0.0000. 0... 60000 
25. Laugavegur .......000000 00... 10000 
26. Staðarhólsdalsvegur ................ 10000 
27. Skarðsstrandarvegur ..............… 70000 
28. Haukadalsvegur ........0000000.0... 15000 
29. Svínadalsvegur .......0020000000.. 80000 
30. Reykhólavegur .......00000.0. 00... 40000 
31. Gautdalsvegur ......000000000 0... 10000 
32. Gufudalsvegur ........0.0000. 150000 
33. Barðastrandarvegur .........0.00.... 150000 
34. Tálknafjarðarvegur ........0000.... 20000 
35. Rauðasandsvegur .......0.000.00... 100000     36. Bildudalsvegur ........02..0.00000... 50000
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. Suðurfjarðavegur .................. 

. Dalahreppsvegur ................... 

. Rafnseyrarheiðarvegur ............. 

. Nupsvegur .......... 

. Hjarðardalsvegur .................. 

. Súgandafjarðarvegur ............... 
. Sudavikurvegur .................... 
. Årmulavegur 2... 
. Ögurvegur 2... 
. Bolungavíkurvegur ................. 
. Selstrandarvegur ................... 
. Strandavegur, frá Fjarðarhorni í 

Hrútaf. og norður .............. 

. Reykjarfjarðarvegur ............... 
. Reykjarfjarðarvegur frá Veiðileysu að 

Djúpuvík ......).... 
. Vatnsnesvegur .................. 
Vesturhópsvegur ................... 
Vatnsdalsvegur .................... 
Svínvelningabraut .................. 

. Skagastrandarvegur ................ 
Gönguskarðsvegur .................. 

. Hegranesvegur ..................... 
Skagafjarðarvegur ................. 
Ut-Blönduhlíðarvegur .............. 

. Hofsósvegur „.................. 

. Hólavegur ........0.00 
Siglufjarðarvegur .................. 

. Flókadalsvegur ........... 
Hrisavegur .......... 

. Svarfaðardalsvegur ................ 

. Evjafjarðarbraut sunnan Leynings .. 
. Laugalandsvegur ..................,. 

- Hörgárdalsvegur ytri ............... 
. Öxnadalsheiðarvegur ............... 

Svalbarðsstrandarvegur ............ 
Fnjóskadalsvegur í Hálshreppi ..... 
Kinnarbraut í Ljósavatnshreppi ..... 
Bárðardalsvegur eystri ............. 
Bárðardalsvegur vestri ............. 
Laxárdalsvegur #..,................ 
Hvammsheiðarvegur ................ 

. Reykjahverfisvegur ................ 
Tjörnesvegur #„............ 

Þar af að austanverðu 30000. 

Kelduhverfisvegur ................. 
. Hólsfjallavegur .................... 
. Kópaskers- og Raufarhafnarvegur .. 
. Raufarhafnarvegur til Þistilfjarðar .. 

Langanesvegur og Ytri-Lónsvegur .. 
Bakkafjarðarvegur ................. 

13. 
  

40000 
50000 

100000 
20000 
20000 
90000 

120000 
15000 
70000 

100000 
30000 

175000 

100000 

25000 

85000 
85000 

100000 
60000 
70000 
85000 
10000 
85000 
500006 
40000 
200001 

100000 
25000 
25000 
50000 

30000 
25000 
40000 

200000 
75000 
30000 
85000 
10000 
15000 
30000 
25000 
25000 
60000 

30000 
65000 
60000 
50000 
50000 
85000 

kr. kr. 
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85. Vopnafjardarvegir: 
a. Vesturdalsvegur ......0... 25000 

b. Strandavegur 2.....0000.. 20000 

c. Fjallasíðuvegur ytri ...... 35000 
———— 80000 

86. a. Hróarstunguvegur nyrðri ........ 30000 

b. Hróarstunguvegur eystri ........ 20000 

87. Hlíðarvegur ....0..00000. een... 30000 

88. Upphéraðsvegur ....00000. 00... 30000 

89. Jökuldalsvegur ....000000 00... 30000 

90. Úthéraðsvegur .....0000.0. 0... 80000 

91. Borgarfjarðarvegur .......00000..0.. 30000 

92. Fjarðarheiðarvegur ........0000.00... 100000 

93. Skóga- og Fljótdalsvegur ........... 25000 

94. Mjóafjarðarvegur .......020000000.. 20000 

95. Eskifjarðarvegur (......0.00..0.00... 15000 

96. Norðurbyggðavegur í Skriðdal ..... 50000 

97. Oddsskarðsvegur ......000.000...... 50000 

98. Fáskrúðsfjarðarvegur .......00..0.. 200000 

99. Stöðvarfjarðarvegur ......00.000.... 60000 

100. Berunesvegur ....00000 000... 70000 

101. Breiðdalsvíkurvegur ......0000000.... 40000 

102. Vattarnesvegur ....c.000.0 0... 10000 

103. Geithellnavegur .......000000... 0... 40000 

104. Lónsheiðarvegur .....0.00. se... 60000 

105. Almannaskarðsvegur ......0.0.0.... 20000 

106. Melatangavegur .....00..0.0. 00... 40000 

107. Innnesjavegur .......00000. 0... 20000 

108. Suðursveitarvegur ......0..0.0000... 15000 

109. Öræfavegur ......00000 0. 25000 

110. Mýravegir .......0.000.. 00... 20000 

111. Síðuvegur ........00200. 00... 25000 

112. Suðurlandsvegur um Landbrot ...... 30000 

113. Búlandsvegur .......00000 00... 20000 

114. Mýrdalssandsvegur ......00000.00.00... 45000 

115. Landbrotsvegur .......00000. 0... 35000 

116. Meðallandsvegur .......00.000.0...... 20000 

117. Mýrdalsvegur .......0000000. 0... 50000 

118. Landeyjavegur l.....0.000 00... 30000 

119. Syðri-Landeyjavegur .....00.0.0000... 30000 

120. Ytri-Landeyjavegur 2....00.0.0.0... 30000 

121. Rangárvallavegur .......0000000.0... 60000 

122. Þykkvabæjarvegur ......0000.0.00... 50000 

Par af 20000 i veginn Midkot— 

Unhóll. 

123. Hagabraut .....0020000 000. 90000 

124. Landvegur ......00000.0. 0... 50000 

125. Bakkabæjavegur ......00000.0.00.00.. 10000 

126. Merkurvegur ...c.c.000. 0. 10000 

127. Árbæjarvegur ......00..0. 000... 50000 

128. Vallarvegur ......0.00 00... 10000 
10
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13. gr. 

kr. kr. 

129. Åsvegur ...........0 verereee 30000 
130. Gnúpverjahreppsvegur ............. 10000 
131. Grafningsvegur .........,........... 20000 
132. Hrunamannahreppsvegur ........... 50000 
133. Laugardalsvegur ................... 50000 
134. Skålholtsvegur ..................... 80000 
135. Partavegur . .................... 20000 
136. Selvogsvegur .......,....... 200000 
137. Bræðratunguvegur ................. 35000 
138. Kiðjabergsvegur ................... 25000 
139. Hamarsvegur ...........,.......... 10000 
140. Austurlandsvegur .................. 100000 

Þar af til Fagradalsbrautar 25000. 
141. Grindavíkurvegur (vegna slysavarna) 35000 

—— | 7350000 
b. Viðhald ............000.000.... eee eevee 12800 000 

———/20 150 000 
III. Brúargerðir: 

- Grímsá í Lundarreykjadal (lokafjárveiting) 140 000 
2. Hvítá í Borgarfirði ........................... 50 000 
3. Svínafossá á Skógarströnd ...,.........0........ 170 000 
4. Staðarhólsá í Saúrbæ ............0000 000. 155 000 
5. Botnsá í Tálknafirði ................0.0000..... 155 000 
6. Hagaá á Barðaströnd „..............00..00.... 100 000 
7. Broddá í Bitru .........00....00.. 0. 90 000 
8. Múlaá í Ísafirði ............0..000000 ssseseeeee 150 000 
9. Sandós í Fljótum ..........0..000. 0000. 100 000 

10. Norðurá í Gvendarnesi ...............000000.... 130 000 
. Selfljót á Úthéraði ...........0.0...00. 195 000 

12. Tinnudalsá í Breiðdal ...............0.000.0.... 125 000 
13. Laxá i Lóni ............00..0... 0. 15 000 
14. Djúpá í Fljótshverfi ...........0..00. 125 000 

. frå undir Eyjafjöllum ............0.00.. 70 000 
16. Núpsá í Miðfirði (lokafjárveiting) ............ 50 000 
17. Saurbæjará í Bakkafirði ...................... 100 000 
18. Finnafjarðará í Bakkafirði (lokafjárveiting) 120 000 
19. Brúará í Fljótshverfi (lokafjárveiting) ......... 45 000 
20. Traðargil á Lónsheiði ........................ 165 000 

- Sandá í Axarfirði ...............0...0.00... 50 000 
22. Ýmsar smábrýr ...............0.. 0. 700 000 

3 000 000 
IV. Fjallvegir ...................0.0 0. 125 000 
V. Til áhalda: 

1. Til verkfærakaupa ...............0 000... 100 000 
2. Til kaupa á vegavinnuvélum .................. 200 000 
3. Til bókasafns verkamanna .............0....... 6 000 

306 000 
VI. Til sýsluvega: 

Í. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ............ 250 000 
2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 102 1933 ...... 850 000 

1100 000



75 

  

  

  

  

    

13. gr. 

kr. kr. 

VIL Til steyptra og malbikaðra vega í kaupstöðum og 

verzlunarstöðum af bifreidaskatti .........20.00000.. 100 000 

VIII. Til ferjuhalds .......00.0000000 0. sn nv enn 20 000 

IX. Til ræktunarvega: 
a. Í Vestmannaeyjum .........00.. 0000 30 000 

b. Í Flatey á Breiðafirði ........00000000. 00... 10 000 
c. Í Flatey á Skjálfanda ......000000000 00... 3000 
d. Í Grímsey .....2.000. 00 3 000 

e. Í Hrísey ........00. 000 4 000 
— 50 000 

X. Til vegalagningar á landi ríkissjóðs í Kópavogi .... 80 000 

XI. Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu handa 

ferðamönnum ........00000eeee ns 40 000 

XII. Til verkstjóranámskeiðs, eftir ráðstöfun vegamála- 

stjóra og vitamálastjóra .........0000000.0.00.....00. 5 000 

XIII. Til fyrrverandi vegaverkstjóra og til vegaverkstjóra- 

ekkna, eftir tillögum vegamálastjóra ........0.00.. 14 000 

XIV. Iðgjald til slysatryggingarinnar .........00..00000.. 160 000 

XV. Gjöld samkv. lögum nr. 16 1943, um orlof verkamanna 400 000 

XVI. Fyrning áhaldahússins (sjá 20. gr.) ......00000000... 7 000 

Samtals Á ... 26 527 500 

B. Samgöngur. 

I. Skipaútgerð ríkisins: 
1. Laun og fæðiskostnaður skipshafna ...... 5290000 
2. Olía ....i... rns 1810000 
3. Viðhald og endurbætur skipa og vörur til 

skipa og véla ....0..02000 0. 1715000 
4. Tryggingagjöld ........000000.. 0... 545000 
5. Hafnargjöld o. fl. .....00.00.. 00... 490000 
6. Vöruafgreiðslan .......000.00 0. 0... 1900000 
7. Sameiginlegur kostnaður ........000000.0.. 480000 
8. Þvottur og hreingerning ........000.002.. 200000 
9, Ýmis gjöld .......00000 00. 1400000 

——— (|13830000 
= Tekjur „......00.000 00 nn 11130000 

———, 2700000 

II. Til flóabáta og vöruflutninga .......020000 000. 0... 958 000 

Skipaútgerð ríkisins hefur yfirumsjón með ferðum 
flóabáta, sem fara eftir fastri áætlun. Skilyrði fyrir 
greiðslu styrksins er, að fyrir liggi efnahags- og 
rekstrarreikningur 1948 frá útgerð þessara báta, ef styrk- 
upphæð til þeirra það ár hefur numið yfir 1000 kr. Ferða- 

áætlun 1949 og flutningsgjaldskrá sé samþykkt af póst- 

og símamálastjórninni og Skipaútgerð ríkisins og reikn- 
ingar ársins sendir henni, enda athugi hún, hversu rík sé 
þörf á ferðum hvers þess báts, er styrks nýtur úr ríkis- 
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III. 

IV. 
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13. gr. 

  

sjóði. Skip og bátar, sem njóta styrks úr ríkissjóði, eru 
skyldir til að flytja póst endurgjaldslaust, sé þess krafizt. 

Eigi skal styrkurinn greiddur að fullu, fyrr en skil- 
ríki hafa legið fyrir Skipaútgerð ríkisins um afkomu 
hlutaðeigandi báta á styrktímabilinu, þeirra er varan- 
legum samgöngum halda uppi á ákveðnu svæði, svo að 
sýnt sé, að styrksins hefur verið þörf, eins og hann var 
ákveðinn. 

Áætlunarbifreiðar á vegum póststjórnarinnar: 
1. Laun starfsmanna: 

a. Grunnlaun ..........0000. 0000... 380627 
b. Verðlagsuppbót ........0.0000.00 000. 761254 

2. Gisti- og fæðiskostnaður bifreiðarstjóra .......... 
3. Benzin og olíur ................0.0.00 00... 
4. Varahlutir, efni og aðkeyptar viðgerðir .......... 
5. Húsaleiga .............00000....0.0.... ARNARS 
6. Skattar og vátrygging ...........0..0..... 0... 
7. Vextir ...............0 0000 
8. Ýmis kostnaður ............0..0.00. 0. 
9. Fyrning, 16.2% af bifreiðum, 10% af öðru (skemm- 

um, verkfærum o. fl) .........000000 00. 

= Tekjur af fargjöldum og flutningsgjöldum ........ 

Ferðaskrifstofa ríkisins: 

1. Skrifstofukostnaður: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ................ 69000 
2. Verðlagsuppbót ........... 138000 

— 207000 
b. Aukavinna ..........0.0.0000 000 25000 
c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ........ 30000 
d. Annar kostnaður ..................... 59000 

2. Landkynning .................0.0000 0000. 
3. Kostnaður á Keflavíkurflugvelli .................. 
4. Hótel- og bifreiðaeftirlit ......................... 
5. Upplýsingastofa á Akureyri ..........0........... 
6. Vegna samninga við bifreiðastöð Íslands ........ 

— Tekjur: 
1. Af afgreiðslu bifreiða .................... 150000 
2. Hagnaður af ferðalögum ................. 85000 
3. Af minjagripasölu ....................... 55000 
4. Af pakkageymslu .........00000 00... 25000 

Rekstrarhalli greiddur úr sérleyfissjóði „............. 

Samtals B. ... 

kr. kr. 
  

3 362 901 

1141881 
70 000 

262 000 
725000 
50 000 

350 000 
180 000 
119 020 

465 000 

3 362 901 
  

321 000 
95 000 
50 000 
12 000 
20 000 
15 000 
  

513 000 

315 000 
  

198 000 
      3 658 000
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C. Vitamål og hafnargerðir. 

I. Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmåla: 

11l. 

IV. 

V. 

VI. 

VIL 

VIII. 

  

1. Laun: 
a. Grunnlaun #......00.0000 000... 131000 

b. Verðlagsuppbót ......000000000.0.0.... 262000 

393000 

— hluti af launum verkfræðinga o. fl. 

færður á hafnir .......00000000..00.... 123000 

2. Annar skrifstofukostnaður ......0.00.00.0...0.. . 

3. Ferðakostnaður og fædispeningar ..........0... 

a. 
b. 
c. 

. Laun vitavarða: 

Grunnlaun .......00.e0esesessssn nn... 

Verðlagsuppbót ......000000000 0000 sn en... 
Aukagæzla og aðstoð .....000c0.cc0nn0.. 0... 

Rekstrarkostnaður vitanna: 

a. 
b. 

Vitaskipið ........00000000 nn. enn... 

Vitarnir ........00000.ssss ss... 

Viðhald og endurbætur vitanna .....0000000.0..00.00. 

Sjómerki og viðhald sæluhúsa ........0000..0000.. 

Til áhalda .........0000000s sess 

Fyrning ........000000000000 es ssnn enn... 

Til 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

hafnarmannvirkja: 
. Akranes 2... 
. Akureyri .....0020000 00. 
. Bakkafjörður .........000000 000... 

. Bíldudalur .........20.00 000. ven 

. Bolungavík .........20200000 00 sens 

. Borgarnes ........00002. 000. 

. Dalvík .......22000 000 

. Eskifjörður ..........2020000 000. 

. Flateyri .......0000000 00 
. Grundarfjörður ........0.000000 0000... 
. Hafnarfjörður ...........20002 00... ens 
. Hofsós ......000. 000 
. Hrísey .......00000 0000 

Húsavík ........0000 000 

„ Ísafjörður ..............00 0000... 
. Járngerðarstaðir ..........0000200 0. 0... 

. Landshöfn í Keflavík og Njarðvík ............ 
. Neskaupstaður ..........0000000 000... 

9. Ólafsfjörður ........0.0..00000 0000. 
. Ólafsvík ...........000 rr 
. Patreksfjörður ............000 000... 
. Rif á Snæfellsnesi ........00000 0000... 
. Sandgerði ........0.000.0 000. n nn 

kr. kr. 
  

270 000 
85 000 
15 000 

68 000 
136 000 
21 000 
  

760 000 
675 000 
  

  
280 000 
280 000 
45 000 
50 000 
90 000 
15 000 
50 000 

5 000 
75 000 
30 000 

200 000 
140 000 
35 000 
60 000 

100 000 
100 000 
150 000 
90 000 

180 000 
60 000 

280 000 
100 000 
50 000   

370 000 

225 000 

1 435 000 

185 000 

95 000 

300 000 

80 000 
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24. Sauðárkrókur .........0.2..20 00... 
25. Seyðisfjörður „...........000.00 000. 
26. Siglufjörður ..........00..0.. 0000 
21. Skagaströnd ...........00..0 0... 
28. Stykkishólmur .........0.0.00 0000. 

29. Vestmannaeyjar ..........0.0.000. 0000 nn 
30. Þorlákshöfn ...........000.00 000 
31. Þórshöfn ...........0000 000... nn 

1. Blönduós ..........200002 00. 
2. Borgarfjörður ..............00.00 000. 

3. Breiðdalsvík ..........0.0..0000 00 
4. Búðardalur „...........0.. 00. 

5. Djúpivogur „...........00000 0000 

6 
7 
8 
9 

„ Eyrarbakki „...........0.0... 0. 

- Flatey á Breiðafirði .......................... 

). Flatey á Skjálfanda ...............000000 00 
10. Gjögur ............. 
11. Grenivík ...............0. 00 

12. Grímsey ..............000 0 
13. Hafnarnes .............00.. 0. 
14. Hafnir .............0 0. 

15. Haganesvík .............00.00.. 0. 

16. Hjallanes ..........0.....00. 00. 

17. Hnifsdalur „........00.0.0 0. 

18. Hólmavík ..........0.. 0 
19. Hvalsker ............ FARA 
20. Hvammstangi ...........00000..0 0. 
21. Kaldrananes .........0000.0. 0 

22. Mjóifjörður ...........00.0.00 
23. Raufarhöfn „........0.00000...... 
24. Salthólmavík ............000.. 0... 
25. Selsvör (í eitt skipti fyrir Öll) ................ 
26. Stokkseyri .........0000..0 00. 
27. Suðureyri ...........0..... 

28. Súðavík ............00.00 000. 
29. Svalbarðseyri „.........0..0.0. 00. 
30. Tálknafjörður .......00000. 0 
31. Vogar ...........0000 00 

X. Til hafnarbótasjóðs samkvæmt lögum ............. 
XI. Til ferjuhafna: 

1. Í Hornafirði ................ veerrevree 
2. I Ögri ......... eee 

Samtals C. ... 

kr. 
  

  

  

3543 000 

952 000 
1500 000 

150 000 
    8 835 000
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D. Flugmål. 

Stjórn flugmála: 
1. Skrifstofukostnaður: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun .............. 129650 
2. Verðlagsuppbót .......... 259300 

  

b. Ljós, hiti og ræsting ...........0... 
c. Annar kostnaður .......0.000000.0... 

Reykjavíkurflugvöllur: 
1. Lendingarstjórn: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun .............. 36400 
2. Verðlagsuppbót .......... 72800 

b. Ljós, hiti, ræsting ........00.0000.... 

c. Annar kostnaður ........0..000000... 

2. Slökkviliðsdeild: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .............. 48000 
2. Verðlagsuppbót .......... 96000 

b. Ljós, hiti, ræsting ...........2.0.... 
c. Annar kostnaður .......0.0.000000... 

3. Sjóflughöfn o. fl.: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ..........0.... 24300 
2. Verðlagsuppbót .......... 48600 

b. Annar kostnaður ......0.0000000.0... 

— Þátttaka annarra flugvalla, 50% 

4. Vélaverkstæði: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun ..........0.... 18600 
2. Verðlagsuppbót .......... 37200 

b. Laun vélvirkja og tímakaupsmanna . 
Efni og varahlutir .................. 
Annar kostnaður ..........000.0000.. ag

 
13. gr. 
  

388950 
50000 
50000 

109200 
11800 
30300 

144000 
10000 
20000 

72900 
25000 

97900 
48950 

55800 
186060 

376860 
— Þátttaka annarra flugvalla, 40% 150744 

kr. kr. 
  

488 950 
  

  
151 300 

174 000 

48 950   226 116 

488 950 
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IV. 

VI. 

VII. 
VIII. 
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13. gr. 

kr. kr. 

5. Viðhald og vardveizla á mannvirkjum 
flugvallarins og hreinsun hans: 
a. Laun: 

1. Laun verkstjóra ......... 28800 
2. Laun verkamanna ....... 420000 
3. Laun Þbifvélastjóra ....... 75000 
4. Laun fagvinnumanna .... 180000 

703800 
—- Þátttaka annarra flugvalla, 
33%73% af 3. lið .........0.... 25000 

678800 
b. Efni ........00000 0000. nn 300000 

I 978 800 

6. Eldsneyti vinnuvéla .......0.0000000 0000... 100 óða 
7. Annar kostnaður .........020200000 00... 00 1 779 166 

Keflavíkurflugvöllur: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .......000000.......... 37850 
b. Verðlagsuppbót .........0.0000.00.. 75700 

— 113 550 
2. Ljós, hiti og ræsting ...........0.0000 0... 5 000 
3. Annar kostnaður .........000000.0. 0... 15 000 

5 — 133 550 
Aðrir flugvellir: 
1. Laun, viðhald, endurbætur o. fl. ...............… 325 306 

2. Þátttaka í kostnaði við IL, 3, 4. 0g5. .......... 224 694 
—.—.—.—— 550 000 

Flugumferðarstjórn: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .......00.000000.. 0... 71900 
b. Verðlagsuppbót ........000.0.00.00... 155800 

— — 233 700 
2. Kostnaður vegna loftskeytamanna .............. 40 000 
3. Annar kostnaður ...........200000 0... 90 000 

4. Fyrning: 

a. Útbúnaður í flugturni .............. 15000 
b. Sendistöð á Rjúpnahæð ............. 170000 

nn 185 000 

548 700 
—- alþjóðatillag, 82%4% ........000 000 452 678 

—— 96 022 
Loranstöðin á Reynisfjalli ............0.000.0000... 468 000 
— alþjóðatillag, 95% .......0.00000 000. 444 600 

—— 23 400 
Rekstur fjarskiptistöðva ........0..0000.0.00 0... 220 000 
Blindflugskólinn: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ........0..020000 0. 0... 9000 
b. Verðlagsuppbót ........0.00. 0000... 18000 

——— 27 000



XV. 

8i 
  

9. Annar kostnaður ..s00000ueeereereerrersnerneee 

— Tekjur „0... seen 

Ferðakostnaður og mælingar flugvalla ............ 

Kostnaður við aþjóðaflugmálastofnunina og flug- 

málaráðstefnur: 

1. Framlag til ICAO ......00000 en nn neee 

9. Ferðakostnaður ......0.000000 0000 nn. 

. Þjálfun starfsmanna i flugvallarekstri ............ 

XII. 
XIIL 
XIV. 

Styrkir til námsmanna og starfsemi áhugamanna .. 

Eftirlit með flugvélum og læknisskoðun flugmanna 

Kostnaður landssímans vegna  flugþjónustunnar 

(áætlað) .......2000n
 neee renn 

=- alþjóðatillag, 82%9% ...ccccccrenrrrnnrr nr 

Kostnaður Íslands við veðurþjónustu vegna milli- 

landaflugs, fært af 15. gr. B. IV. 2. ....00000000.... 

Tekjur af flugvöllum eru áætlaðar: 

1. Af Reykjavíkurflugvelli ........000.0 00... een... 

9. Af Keflavíkurflugvelli .........00000 0. ee nn enn. 

3. Af öðrum flugvöllum ......000000 00 enn nnn err 

Samtals D ... 

  

  

13. gø. 

kr. kr. 

18 000 

45 000 
30 000 

— 15 000 
75 000 

58 000 
28 000 

86 000 
100 000 
80 000 
60 000 

2 648 200 
2 184 765 
— 463 435 

98 175 

4 268 698 

750 000 
1 250 000 

30 000 
2 030 000 

2 238 698     
  

11
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TIL. 

VIII. 

Til kirkju- og kennslumála er veitt: 

83 

14. gr. 

  

A. Kirkjumál. 
Biskupsembættið: 
1. Laun biskups og starfsmanna á skrifstofu hans: 

a. Grunnlaun .........0..00....0...... 26000 
b. Verðlagsuppbót .................... 52000 

2. Ljós og hiti í biskupsbústaðnum ................ 
3. Risna: 

a. Grunnlaun ..................0..0... 2000 
b. Verðlagsuppbót .............00000... 4000 

4. Annar skrifstofukostnaður „...........000.0.... 
5. Ferðakostnaður biskups .............0.0000..0.. 

Embætti sóknarpresta og prófasta: 
1. Laun sóknarpresta: 

a. Grunnlaun „..............0000000... 878550 
b. Verðlagsuppbót ...........0..0000.. 1757100 

2. Laun prófasta: 
a. Grunnlaun ................0.00000... 13800 
b. Verðlagsuppbót .............0000..... 27600 

3. Embættiskostnadur presta: 
a. Grunnlaun .............,....0000... 67650 
b. Verðlagsuppbót 2.000. 135300 

4. Til endurbóta á gömlum íbúðarhúsum á prests- 
setrum ...........,...000 0 

setrum, vextir af seldri prestmötu, jarðabóta- 
greiðslur o. fl., sem áður var greitt úr prestlauna- 
sjóði (áætlað) ...........0.00.0.00..0. 0. 

Til söngmálastjóra þjóðkirkjunnar: 
1. Grunnlaun ...............000.00 0000. 

Samtals A ... 

  

  

    

kr. kr. 

78 000 
4 500 

6 000 
12 000 

8 000 
108 500 

2 635 650 

41 400 

202 950 

250 000 

30 000 

31 000 
3 191 000 

9 000 
18 000 

2 400 

29 400 
22 500 

1250 

5 000 

7 200 

10 000 

3 374 850   
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id. gr. 

kr. kr. 

B. Kennslumål. 

I. a. Háskólinn: 
1. Laun kennara og annarra starfsmanna: 

a. Grunnlaun #.....0.0.000000.00.... 200 

b. Verðlagsuppbót .....000000. 00... 76 1 156 350 

2. Til risnu háskólarektors: 

a. Grunnlaun #....0.00.000000..000..0. BD 

b. Verðlagsuppbót ...0cc00000000... 5000 7 500 

3. Hiti, ljós og ræsting 20.00.0000)... 0... 185 000 
4. Námsstyrkir .......0000000. 00... 200 000 

5. Húsaleigustyrkir .......0000000......0.0..0.. 50 000 

6. Til rannsóknastofu í liffæra- og lífeðlisfræði 26 000 

7. Til tannlækningastofu .......0000000.0000.. 16 000 

8. Til rannsóknarstofu í lyfjafræði ........... 7 000 

9, Til rannsóknarstofu í heilbrigðisfræði ...... 7 000 
10. Til aukakennslu fyrir tannlæknanema ...... 16 000 

11. Til verkfræðideildar, tímakennsla o. fl. .... 55 000 
12. Til áhaldakaupa læknadeildar .............- 5 000 
13. Til námskeiða og heimsókna erlendra vís- 

indamanna ......0000c0ecnss ns... 30 000 

14. Námskeið í uppeldis- og kennslufræðum .... 20 000 

15. Ýmis útgjöld ........0000000 00... 100 000 
——— 1880 850 

b. Tilraunastofa háskólans á Keldum: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun .....0000000.0 00... 69467 

b. Verðlagsuppbót .......0000000.0... 138933 
—— 208 400 

2. Annar kostnaður .....0..00...0.0.... 0... 183 000 

391 400 

= Tekjur ......0.0000 sasssa 84 000 
—.— 307 400 

II. Til styrktar íslenzkum námsmönnum erlendis: 

a. Til íslenzkra stúdenta í erlendum háskólum: 

1. Grunnstyrkur .....0200000. 000... 150000 

2. Gengisauki ..........0000000.. 0... 125000 
—— 275 000 

b. Námsstyrkur samkv. ákvörðun menntamálaráðs: 

1. Grunnstyrkur .....0.000..0......... 500000 

2. Gengisatki .......00.00000. 00... 300000 
— 800 000   

Þar af til námsmanna í Ameríku og 

Sviss 100 þús. kr. 

Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að þeir, sem 

styrks njóta, inni af hendi að loknu námi minnst 

5 ára þjónustu í þágu landsins, ella endurgreiði 

þeir styrkinn.    
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Til námsmanna, sem ekki njóta menntamálaráðs- 
styrks 

Til þess að starfrækja leiðbeiningaskrifstofu um 
nám erlendis, skv. nánari ákvörðun menntamála- 

ráðuneytisins 
Til Elíasar Eyvindssonar, 
Ameríku (lokagreiðsla) 

Til Sverris Markússonar, til dýralæknisnáms ... 

Til stúdentaskipta o. fl. samkv. ráðstöfun stúdenta- 
ráðs 

til svæfingarnáms i 

Sr 

Fræðslumálastjóraembættið: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun 72300 000... 

#0... 

0000 0000 0.0080000000000000008. 

Menntaskólinn í Reykjavík: 
a. 

b. 

B
R
 

m
ø
 

A
o
 

j. 
k. 

Föst laun: 

1. Grunnlaun 

2. Verðlagsuppbót 
Stundakennsla: 
1. Grunnlaun 

RASS 141300 
SEEDEDE 282600 

EINE EL 129000 
258000 

Hiti, ljés og ræsting 
Vidhald husa og åhalda 
Nåms- og husaleigustyrkir 
Styrkur til bókasafns skólans 
Styrkur til bókasafnsins Íþöku 
Til prófdómara 
Vegna kostnaðar við skólastjórn: 
1. Grunnlaun 

0000 0000 00 0000000000 8000 

00.00.0000 0000000.0000 8 

0000 0000000000. 

000000000000000. 

000 00000008000 00. 

000.0000.8000000000000 800 

  

Annar kostnaður 
Fyrning .0000000000400000000000000000800 8000 00 0 

Menntaskólinn á Akureyri: 
a. 

m
e
 

R
o
 

Fåst laun: 

1. Grunnlaun 
2. Verðlagsuppbót 
Stundakennsla: 
1. Grunnlaun 

127000 
254000 

0000 0508 0000 00. 8 

0000... 

85000 
170000 

00.00.0008... 

…sesee0ceeeeeeeee eee 

Hiti, ljós og ræsting 
Viðhald húsa og áhalda 
Námsstyrkir 
Til bóka og áhalda 
Vegna kostnaðar við skólastjórn: 
1. Grunnlaun 

2. Verðlagsuppbót ....... FI 
————————— 

0000 00000000000000000.00. 

So 0000. 0000 

…… eee eee eee eee eee 00. 

… s0eee0eeeeeeee0eee eee eee 

kr. kr. 
  

250 000 

13 500 

12 000 
5 000 

10 000 

216 900 
80 000 
  

423 900 

387 000 
100 000 
350 000 
20 000 

3 000 
2 000 

26 000 

381 000 

255 000 
90 000 
40 000 

7 500 
5 000   6 000   

1365 500 

296 900 

1 361 440
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h. Annar kostnaður ..00000reeeeenereneeererenere 45 000 

i. Fyrning  sssssseeeeeeeererersreseerreseneennnee 3 160 
—.—— 832 660 

Kennaraskólinn: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun .....0c00000 0000... 79500 

9. Verðlagsuppbót ...ccc00ee0cnn 0000... 159000 
—— 238 500 

b. Stundakeansla: 
1. Grunnlaun .....2000000. 0. 23000 

2. Verðlagsuppbót .....c00.0000..0...0.. 46000 
——— 69 000 

c. Hiti, ljós og ræsting .....ccccccccenennen.. 0... 15 000 

d. Bækur og áhöld .........00000. 000 ee een. 00... 10 000 

e. Námsstyrkir ......00000000nseeernnnnrrn en... 15 000 

f. Viðhald húsa og áhalda .......0000000..00...... 10 000 

g. Annar kostnaður ......cc000eeeerennnrennn 00... 65 000 

h. Fyrning ......0000000eseeeeeesesnsannn nr 1090 

—.—— 423 590 

Stýrimannaskólinn: 
a. Fóst laun: 

1. Grunnlaun ........000.0. 00... 40800 

2. Verðlagsuppbót ....00.00000.....0.... 81600 
— 122 400 

b. Stundakennsla: 
1. Grunnlaun 2.....0000 nn 40200 

2. Verðlagsuppbót ....0000000. 00... 80400 
120 600 

c. Hiti, ljós og ræsting ..cccccce.0enanne 000... 50 000 

d. Til áhaldakaupa ......0000 0000 ends... 10 000 

e. Til námskeiða utan Reykjavíkur .........00.0.. 40 000 

f. Annar kostnaður ......0.000e00 even enn... 18 000 

g. Fyrning ......00000000 ee eennssenvnnn nr 700 
361 700 

Vélstjóraskólinn: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun .....000.0c0 00. 36300 

2. Verðlagsuppbót .....000000.00 0... 72600 
FR 108 900 

b. Stundakennsla: 
1. Grunnlaun .....00.0000 000... 30000 

2, Verðlagsuppbót ....000000000 0000... 60000 

Lo, 90 000 

c. Hiti, ljós og ræsting .......0.000000. 0... 00... 50 000 

d. Annar kostnaður .......0000e0.snensnn en 37 000 

Sjómannaskólahúsið: 
285 900 

a. Laun húsvarðar: 
1. Grunnlaun ......00.0000. 00... 8000 

2. Verðlagsuppbót .....0c0ee0.00...0..0. 16000     24 000
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b. Annar kostnaður ...........0..00.0.00 00. 230 000 | 
c. Opinber gjöld ...........,......0..0.. 0. 10 000 
d. Fyrning ...............0 000... —… 10000 

Endurgreiddur kostnadur af hita og ræsting 190000 274 000 | 
Húsaleiga .............0.000000 =. 37000 227 000 | 

X. Búnaðarkennsla: — 47 000 
1. Bændaskólinn á Hólum: 

a. Föst laun: 
1. Grunnlaun ............... 37200 
2. Verðlagsuppbót .......... 14400 

-—— 111600 
b. Stundakennsla: 

1. Grunnlaun .............. 10800 
2. Verðlagsuppbót .......... 21600 

— . 32400 
c. Til verklegs náms .................. 20000 
d. Hiti, ljós og ræsting ................ 30000 
e. Til verkfærakaupa .................. 20000 
f. Til viðhalds .................0....... 25000 
g. Til endurbóta á fjósi staðarins ...... 40000 
h. Til byggingar á 2 votheysturnum 48000 
i. Til kennsluáhalda .................. 5000 
j. Annar kostnaður ................... 15000 
k. Fyrning .........0...0 0. 1226 9 

2. Bændaskólinn á Hvanneyri: 348 226 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun .............. 55200 
2. Verðlagsuppbót .......... 110400 

-—— 165600 
b. Til verklegs náms .............. ………— 28000 
c. Hiti, ljós og ræsting ................ 60000 
d. Til verkfærakaupa ............0..... 25000 
e. Til verkfærasafns ................... 1000 
f. Annar kostnaður ........,.......... 70000 
8. Til viðgerðar á fjósi staðarins ...... 100000 
h. Til vélaverkstæðis .................. 50000 
i. Fyrning .......0s0eseeeeeeeerereeee 2300 
j. Til framhaldsdeildar ..............,. 55000 556 

3. Garðyrkjuskólinn á Reykjum: 56 900 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun .............. 30000 
2. Verðlagsuppbót .......... 60000 

90000 
b. Hiti, ljós og ræsting ................ 15000 
c. Til kennsluáhalda og verkfærakaupa — 30000 
d. Viðhald skólahúsa ................. 25000 
e. Heimtaugargjald .......,,........... 30400 | 
f. Annar kostnaður ................... 10000 | 

8. Fyrning ............0.00.0... 2500 | 
0. | 202900 | 4 108026 
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Til iðnskólahalds ......000000000 00 een. 0... 250 000 

Ríkisstjórnin úthlutar styrk þessum að fengnum 

tillögum fræðslumálastjóra og Landssambands 

iðnaðarmanna, þó ekki yfir % rekstrarkostnaðar 

til hvers skóla. 
Iðnskólarnir skulu senda fræðslumálastjórninni 

skýrslu um starf sitt. 
Til framhaldsnáms erlendis .......00000000..0.. 30 000 

XII. Verzlunarskólar o. fl.: 280 000 
Til Verzlunarskóla Íslands: 
130 króna styrkur með verðlagsuppbót fyrir hvern 
nemanda allt að ........00c0.0.eenen.. 144 300 
Til Samvinnuskólans: 
130 króna styrkur með verðlagsuppbót fyrir hvern 
nemanda allt að .........000.0.00. 00... 23 400 
Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda: 
1. Grunnlaun .......0000000.0000 0000... 500 
2. 1 ÓL or Verðlagsuppbót 1000 1500 

169 200 

Almenn barnafræðsla: 
Laun kennara í föstum skólum: 
a. Grunnlaun .....00000000000.0. 0... 2000000 
b. Verðlagsuppbót ......0.0000000000.. 6000000 

—— |8000 000 

Laun farkennara: 
a. Grunnlaun .......0.00.00.0.0.0. 0... 300000 
b. Verðlagsuppbót se. 800000 1 100 000 

Til aukakennara og stundakennslu ............ 50 000 
Til kennslueftirlits: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun 2......00..0... 52800 
2. Verðlagsuppbót .......... 105600 

— 158400 
b. Ferðakostnaður ........00.0.00000.. 50000 

— 208 400 

Til framkvæmdar sundskyldu í barnaskólum sam- 
kvæmt tillögum íþróttafulltrúa .......0...0..0.0.. 250 000 
Styrkur til byggingar barnaskóla, íbúða fyrir 
skólastjóra og kaupa á skólabílum ............ 2 000 000 
Til fyrrv. barnakennara eftir till. fræðslumála- 

stjóra: 
a. Grunnlaun ......000000 0000... 12000 
b. Verðlagsuppbót .......0000. 000... 24000 

FR 36 000 

Ráðskonukaup við heimavistarbarnaskóla: 
a. Grunnlaun ......20.00.000.0........... 55000 
b. Verðlagsuppbót ......000000..0.0.0.. 110000 

—.— 165 000    
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Akstur skólabarna .........220000. 0... 30 000 
Endurgreiðsla á % rekstrarkostnaðar barnaskól- 
anna (áætlað) ........000000.0.0.n nn 1500 000 

- Styrkur til tímaritanna „Menntamál“ og „Heimili 
og skóli“, kr. 3000 til hvors .........00000000... 6 000 
Gjöld skv. 112. og 113. gr. laga um almanna- 
tryggingar ...................00. 0 140 000 
Til kennaranámskeiða ............0000.00 00... 10 000 13 495 40 

XIV. Gagnfræðamenntun: 0 
Til alþýðuskólans á Eiðum: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .............. 40600 
2. Verðlagsuppbót .......... 81200 

- 121800 
b. Til verklegs náms og aukakennslu: 

1. Grunnlaun -............. 11400 
2. Verðlagsuppbót .......... 22800 

— 34200 
c. Hiti, ljós og ræsting ................ 50000 
d. Til kennsluáhalda .................. 3000 
e. Annar kostnaður ................... 35000 
g. Fyrning ...............0.00...0000.. 800 244 800 

Til héraðs- og gagnfræðaskóla: 
a. Grunnlaun ...........0000000.0. 00... 1150000 
b. Verðlagsuppbót .........000000.0... 2300000 
c. Hluti ríkissjóðs af öðrum rekstrar- 

kostnaði og stundakennslustyrkur ... 2000000 5 450 000 

Styrkur til byggingar gagnfræða- og héraðsskóla |1 400 000 
Til námsstjóra við framhaldsskóla: 
a. Grunnlaun ................. 10200 
b. Verðlagsuppbót ............. 20400 

—— 30600 
c. Ferðakostnaður .........000.000000.. 6000 

— — 36 600 
Til Snorragarðs í Reykholti .................... 10 000 
Til Skallagrímsgarðs í Borgarnesi ............... 1000 
Til unglingafræðslu eftir tillögum fræðslumála- 
stjora 2.....0...200000 00 35 000 
Til bókasafna við héraðsskóla ................. 3 600 
Til kennaradeildar handíðaskólans: 
a. Grunnstyrkur ..........0..000..0. 35366 
hb. Verðlagsuppbót ..........0.0......... 70732 
c. Annar kostnaður ................... 50950 
d. Til annarrar starfsemi handíðaskólans 20000 177 048 

Til námsflokkastarfsemi undir eftirliti fræðslu- 
málastjórnarinnar: 
a. Grunnstyrkur ............0.0000..... 23850 
b. Verðlagsuppbót .........000..000.... 47700 71550 

Til útgáfu námsbóka fyrir gagnfræðaskóla .... 25 000 11. 
    7 454 598
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XV. Húsmæðrafræðsla: kr. kr. 16. maí 
1. Til húsmæðraskóla: 

a. Grunnlaun ......000000 0... 360000 
b. Verðlagsuppbót .....020000 000... 720000 
c. Hluti ríkissjóðs í öðrum rekstrar- 

kostnaði .....0.0.00 00. 240000 
—— |1 320000 

2. Til byggingar húsmæðraskóla .......000000.... 400 000 

3. Til rafstöðvar í Staðarfellsskóla ..........2..... 22 000 

4. Til húsmæðrakennarskólans: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ......0.0.000.. 24000 
2. Verðlagsuppbót .......... 48000 

72000 

b. Stundakennsla og aðstoð .......... 17000 
c. Annar kostnaður .......000000000.. 48000 

— 137 000 
5. Til námsstjóra: 

a. Grunnlaun #....0..0.0.0.0... 6000 
b. Verðlagsuppbót ............ 12000 

————- 18000 

c. Ferðakostnaður ........0000000.00.. 5000 
— 23 000 

6. Til útgáfu námsbóka fyrir húsmæðraskóla .... 10 000 

——| 1912000 

XVI. Til íþróttamála: 
1. Til íþróttakennaraskóla ríkisins: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 18000 
2. Verðlagsuppbót ....... 36000 

54000 

b. Stundakennsla „...0..000000.00.. 20000 
c. Íþróttatæki .......0.0...00000.00... 5000 
d. Ræsting og húsaleiga ............ 20000 
e. Lagfæring íþróttavalla ........... 25000 

— 124 000 

2. Til íþróttasjóðs .......200000.00 ne... 500 000 

3. Til íþróttasambands Íslands til þess að hafa 

fastráðinn framkvæmdastjóra ............2.. 8 000 

4. Laun Ólafs Pálssonar til eftirlits með sund- 
kennslu og til prófdómarastarfa: 

a. Grunnlaun .....0.0.000.0000.0...... 2925 

b. Verðlagsuppbót ......000000.0.0.. 5850 

5. Laun Lárusar Rist, sundkennara: - 8775 

a. Grunnlaun .....0.0000000........ 2600 
b. Verðlagsuppbót ......00000000...0. 5200 

— 7 800 
6. Til íþróttaskóla Sigurðar Greipssonar: 

a. Grunnstyrkur seerne 5000 

b. Verðlagsuppbót .....0000000.0..0. 10000 
— 15 000 

7. Til ferðakennslu í íþróttum ..........0.00.... 20 000 

8. Til útgáfu handbóka um skólaíþróttir ...... 5 000 
12
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9. Til frjálsíþróttasambands Íslands vegna þátt- 
töku í Evrópumeistaramóti .................. 

10. Til glímufélagsins Ármanns vegna fimleika- 
farar .......00000....0 

11. Til íþróttakennaraskóla Íslands vegna þátttöku 
iþróttaflokks á Lingiaden 1949 ............... 

12. Til íþróttasambands Íslands vegna þátttöku í 
sundmeistaramóti í Vín .................... 

Til kennslu heyrnar- og málleysingja: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .........00000000.000.. 26400 

Fæðiskostnaður ............000...0000 0... 
Kaup starfsstúlkna ...........0000000.0. 000... 
Aukakennsla .........200000000 ss 
Annar kostnaður .........0000000.0 0... 
Fyrning ...............0.0000 00 A

 
co

 
DO

 

Til blindrastarfsemi „...........0.000..0 00... 
Ríkisstjórnin skipti styrknum milli Blindravina- 

félagsins og Blindrafélagsins. 

Til Geirs Þormars, tréskurðarmeistara á Akureyri, 
til að halda uppi kennslu á Norðurlandi í teikningu 
og tréskurði í þjóðlegum stil: 
a. Grunnstyrkur ...........00.00.00.. 0... 

Til Kristjáns Geirmundssonar til að setja upp fugla 
fyrir náttúrugripasafnið og skóla: 
a. Grunnstyrkur ..........00000000.evv0. 

Til Hallgríms Helgasonar tónskálds, til að safna 
Íslenzkum þjóðlögum og gefa þau út: 
a. Styrkur ..........000000000 0000 

Til menningar- og fræðslusambands alþýðu .. 

Til skáksambands Íslands ..................... 

Til menningarsjóðs blaðamannafélags Íslands 

Til Alþýðusambands Íslands ................... 

Til Sigursveins Ð. Kristinssonar, til framhalds- 
náms í fiðluleik (lokagreiðsla) ................ 

Til Helga Tryggvasonar, til hraðritunarkennslu .. 
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25 000 

10 000 

8000 

-6 000 

737 575 

79 200 
48 000 
41 000 
16 000 
48 600 

550 

233 350 
15 000 

900 
1800 

2700 

1500 
3 000 

4 500 

10 500 
2 000 

12 500 

5 000 

3 000 

10 000 

10 000 

6 000 

1200  
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XXVIIL Til rannsókna á þroskastigi íslenzkra skólabarna: 

1. Laun dr. Matthíasar Jónassonar: 
a. Grunnlaun ......00.00000..0......... 10200 
b. Verðlagsuppbót ......00000000.0.. 20400 

—.— 30 600 

2. Annar kostnaður .......0.00000.0.00 00... 51 600 
—— 82 200 

XXIX. Til styrktar erlendum námsmönnum í Íslenzkum 

skólum, skv. ákvörðun menntamálaráðuneytisins 40 000 

Samtals B ... 00 32 745 189 

|    
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Til bókmennta, lista og vísinda er veitt: 
  

A. Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi. 

I. 

I. 

TIT. 

  

    

Landsbókasafnið: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ............00..0. 0. 0... 72050 
b. Verðlagsuppbót ............0.000.0... 144100 

2. a. Til bóka-, tímarita- og handritakaupa 1000 
b. Til bókbands ...........000000000.0.. 70000 

3. Til Þorsteins Konrådssonar ..........000....... 
4. Til þess að semja og prenta skrá um handrit ... 
5. Til árbókar ..............0.%0 00 .ven se 
6. Til samningar og prentunar íslenzkrar bókaskrár 
7. Ýmisleg gjöld ............0.0.0.00 0... 

Þjóðskjalasafnið: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun „.........0.00000000 0... 39900 
b. Verðlagsuppbót ........0.0000.0000.. 79800 

2. Til bókbands, bóka- og handritakaupa og til um- 
búnaðar skjala ...............000000. 00... 
Til að ljósmynda handrit og gefa út skjalaskrár . 
Ýmisleg gjöld ...........0....000. 00. 

jJóðminjasafnið : 
Laun: 

a. Grunnlaun .........0.000.000.0.0 0. 42675 

mm
 

er
 

  

Til aðstoðar, timavinna .............00000......% 
Til þess að útvega gripi ............00.00...... 
Til áhalda og aðgerða .............000.0.0....... 
Til rannsókna og ferðakostnaðar ............... 
Til sjóminjasafns ...........000000 000... 
Til endurbóta á Borgarvirki í Víðidal .......... 
Til viðhalds gamalla torfbygginga ............. 
Til hljómplötusafns ............00000000...... 
Annar kostnaður „...........000000000 000. þa

 SS
 

MA
R 

r
o
 

IV. Náttúrugripasafnið: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ...........00000 0000... 25200 
b. Verðlagsuppbót .........000.000..0.. 50400 

Til kaupa á náttúrugripum .................... 
Til kaupa á bókum, áhöldum og til viðgerða ... 
Til kaupa á safnhirzlum, áhöldum og tækjum ... 
Til rannsókna- og ferðakostnaðar ...,..,... …… 

kr. kr. 
  

  

216 150 

71 000 
1200 
5 000 

15 000 
20 000 
20 000 

119 700 

12 000 
15 000 

3 000 

128 025 
20 000 
10 000 
5 000 
5 000 
3500 
3 000 

50 000 
20 000 
35 000   

348 350 

149 700 

279 525



V. Til Hins íslenzka náttúrufræðifélags 

6. 
7. 
8. 

  

93 

Til fuglamerkinga .......00000 000. 0... 0... 

Til útgáfu á Acta naturalia islandica ............ 

Ýmis gjöld .......00000000 nr eens. 

0...........0. 

VI. Safnahúsið: 

Vil. 

1. 

M
W
 
S
T
Ð
 

S
o
o
n
 

Laun dyravarðar: 
a. Grunnlaun 
b. Verðlagsuppbót 

ss... 

sn... 

Til hita, ljósa og opinberra gjalda 

Til viðhalds, áhalda og ræstingar ......0....0.0. 

Ýmis gjöld 
Fyrning 

00.00.0000... 

sr... 

sr... 

tyrkir til bókasafna og lesstofa: 

Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að því tilskildu, 

að Davíð Stefánsson skáld hafi þar bókavörzlu 

með a. m. k. 3245 króna grunnlaunum: 

a. Laun bókavarðar: 

  

1. Grunnlaun .......000000.. 3245 
2. Verðlagsuppbót .......... 6490 

9735 

b. Annar styrkur .......0000000.0.0.0.... 2500 

Til bókasafnsins á Ísafirði: 
a. Laun bókavarðar: 

1. Grunnlaun .........000... 3245 
2. Verðlagsuppbót .......... 6490 

9735 

b. Annar styrkur ........0000000.0..... 2500 
    

Til bókasafns Hafnarfjarðar, að því tilskildu, að 
Magnús Ásgeirsson skáld hafi þar bókavörzlu 
með a. m. k. 3245 króna grunnlaunum: 
a. Laun bókavarðar: 

1. Grunnlaun ........00000.. 
2. Verðlagsuppbót 0...00..0. 

so... b. Annar styrkur 
  

Til amtsbókasafnsins á Seyðisfirði ............ 
Til bókasafns Neskaupstaðar ...........00000.. 
Til bókasafns Siglufjarðar ........000000.000.0... 
Til bókasafns á Bíldudal ...........00.0000.0.....0. 
Til bókasafns Vestmannaeyja ......000000000.0. 
Til iðnbókasafns í Reykjavík .......0000000000. 
Til bæjarbókasafns Reykjavíkur, þó ekki yfir % 

kostnaðar KKK 
. Til bókasafna á Vífilsstöðum, Kristnesi og Reykja- 

lundi, 2 þús. kr. til hvers ........0.00000.0.00.00. 

  

  

  
12 235 

12 235 

12 235 
6 250 
3 750 
6 250 
1200 
6 250 
2500 

37 500   6 000 

141 600 
9 000 

97 639
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Til amtsbókasafnsins í Stykkishólmi ............ 
Til sýslubókasafnsins á Sauðárkróki ............ 
Til sýslubókasafnsins á Blönduósi „............. 
Til héraðsbókasafns Suðurlands ................ 
Til sýslubókasafna, gegn eigi minna tillagi frá 
sýslusjóðum ...........0.0..00.00000 ner 
Til bókhlöðunnar á Húsavík ................... 
Til bókasafns Akraness ...........0000.00. 
Til bókasafns í Flatey .......0.....0.0.00 
Til bókasafns Ólafsfjarðar ..................... 
Til bókasafns á Kópaskeri .....,.............. 
Til sýslunefndar V.Ísafjarðarsýslu vegna bóka- 
safns Sighvats Grímssonar, enda sé það geymt hjá 
héraðsskólanum á Núpi ..........0000000.000. 
Til kaupa á bókum handa konunglega bókasafn- 
inu Í Stokkhólmi .............000000 0000... 
Til lesstofu fulltrúaráðs verkalýðsfélaganna, í 
Reykjavík ............000000 000. 
Til lesstofu byggingarfélags alþýðu ............. 
Til lesstofu sjómannaheimilis á Siglufirði ....... 

- Til lesstofu sjómannaheimilis á Raufarhöfn ..... 
Til lesstofu Sjómannafélags Reykjavíkur ........ 
Til lesstofu á Ísafirði ....................0..... 

EYJUM 2... 
. Til sjómannalesstofu í Bolungavík ............. 

Til sjómannalesstofu í Höfn í Hornafirði ....... 
. Til sjómannastofu í Reykjavík ......,..... …. 

Til sjómannastofu á Akranesi ...…..…..........…. 

VIII. Styrkir til bókaútgáfu o. fl.: 
1. 

2. 

3. 

Til Hins íslenzka bókmenntafélags, til útgáfu 
fornbréfasafns og annarra rita: 
a. Grunnstyrkur ......,.......00...... 15000 
b. Verðlagsuppbót .......,....0.00.0... 30000 

Til Þjóðvinafélagsins: 
a. Grunnstyrkur .......,.......0...... 1400 
b. Verðlagsuppbót ...........000.000.... 2800 

Til Fornleifafélagsins: 
a. Grunnstyrkur .......,.......0000.... 3000 
b. Verðlagsuppbót ...........,..000..... 6000 

Til Sögufélagsins til þess að gefa út alþingisbæk- 
ur, landsyfirréttardóma o. fl.: 
a. Grunnstyrkur „.............00000. 4000 
b. Verðlagsuppbót ...........0.0.00000... 8000 

Til Hins íslenzka fræðafélags til útgáfustarfsemi 

kr. 
  

  
45 000 

4 200 

9000 

12 000 
15 000   

297 555 

 



9. 

10. 

12. 

13. 
14. 

15. 

16. 

17. 

  

    

  

Til útgáfu héraðssagnarita, eftir tillögum heim- 

spekideildar háskólans: 

a. Grunnstyrkur ......0000000.0....... 5000 

b. Verðlagsuppbót ......00000000..0.... 10000 

  

    15 000 

15. gr. 

kr. kr. 

Til Fornritaútgáfunnar: 
a. Til útgáfu á Íslendingasögum: 

1. Grunnstyrkur ........... 4000 
2. Verðlagsuppbót .......... 8000 

-— 12000 

b. Til útgáfu á Heimskringlu: 
1. Grunnstyrkur ........... 4000 
2. Verðlagsuppbót .......... 8000 

12000 
24 000 

Til útgáfustarfsemi Þjóðvinafélagsins og menning- 

arsjóðs, til útgáfu Íslendingasögu: 
a. Grunnstyrkur ......000000.00.0..... 4000 
b. Verðlagsuppbót ......00000000.00000. 8000 

—.—.—— 12 000 

Til rímnafélagsins, til útgáfustarfsemi .......... 10 000 

Til Vísindafélags Íslendinga, til útgáfu rita: 
a. Grunnstyrkur ......00.000.000.0.0.... 3000 
b. Verðlagsuppbót .....000000000.0.0.... 6000 

— 9 000 
Til útgáfu ritsins „Zoology of Iceland“ ........ 10 000 

. Til Steins Dofra ættfræðings: 
a. Grunnstyrkur .......0.00.0000.0000.0. 5000 
b. Verðlagsuppbót .....0.0000000000..0. 10000 

——— 15 000 

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að, að 
honum látnum, verði ættfræðihandrit hans eign 

Landsbókasafnsins. 

Til dr. Jóns Dúasonar, vegna útgáfu rita hans: 
a. Grunnstyrkur ......0.0.0.000.000.... 5000 
b. Verðlagsuppbót .......000000000.0.0.. 10000 

— 15 000 
Til að þýða rit Jóns Dúasonar á enska tungu .... 25 000 
Til Ara Arnalds, til ritstarfa: 

a. Grunnlaun ........00000....0........ 2000 
b. Verðlagsuppbót ....00000000000...... 4000 

6 000 
Til samningar íslenzkrar samheitaorðabókar: 
a. Grunnstyrkur .....0000000000 0... 5000 

b. Verðlagsuppbót .....000000000 00... 10000 
FE 15 000 

Til samningar íslenzkrar orðabókar, gegn jafn- 
miklu framlagi frá Sáttmálasjóði: 
a. Grunnstyrkur ......00000000000...... 15000 

b. Verðlagsuppbót .....0.0000000.00000.0. 30000 
— 45 000
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XVII. 

. Til Arnórs Sigurjónssonar til ritstarfa 

. Til Sigurðar Skagfields til söngkennslu 
. Til Jóns Leifs tónskálds 

96 

  

18. Til Norræna félagsins 
Til íslenzkra stúdenta í Kaupmannahöfn til félags- 
starfsemi 

. Til Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn 
21. Til ætt- og mannfræðifélagsins, til útgáfu mann- 

talsins frá 1816 

00... 00... 

LK OR 

Til skálda, rithöfunda og listamanna: 

a. Grunnstyrkir So... 
KR NORN sete eee 

Af fé þessu skal Gunnar skáld Gunnarsson njóta 
6000 kr. heiðurslauna að viðbættri verðlagsuppbót. 

Að öðru leyti skal 4 manna nefnd, kosin af Alþingi, 
skipta fjárhæð þessari. 

Styrkur til myndlistarskóla Félags íslenzkra fri- 
stundamálara 

. Til Páls Hermannssonar, fyrrv. alþm., til ritstarfa: 
a. Grunnlaun nens eee eee eee se 00 0000 8 0 e 

0... 00... 

Til Þórarins Jónssonar tónskálds 
. Til vísindamanna og fræðimanna samkvæmt úthlutun 

menntamálaráðs: 

a. Grunnstyrkur 
b. Verðlagsuppbót 

000... 

10.00.0000... 0. 

Til leiklistarstarfsemi: 
Í. Til leikskóla samkvæmt úthlutun menntamála- 

ráðherra ............... 
2. Til leikfélags Reykjavíkur, gegn að minnsta kosti 

jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Reykjavíkur .. 
3. Til leikfélags Akureyrar, gegn að minnsta kosti 

jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Akureyrar .. 
4. Til leikfélags Hafnarfjarðar, gegn að minnsta kosti 

jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Hafnarfjarðar 
5. Til leikfélags Ísafjarðar, gegn að minnsta kosti 

jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Ísafjarðar .. 
6. Til leikfélags Sauðárkróks, gegn að minnsta kosti 

jafnmiklu framlagi annars staðar að .......... 
7. Til leikfélags Vestmannaeyja, gegn að minnsta 

kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Vest- 
mannaeyja ..........0.0000 00 

8. Til leikfélags á Siglufirði, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi annars staðar að 0000... 

  

  
  

15. gr. 

kr. kr. 

5 000 

1000 

4 000 

10 000 

5 000 
= 311 200 

173 000 

346 000 

——— 519 000 

10 000 

3500 

7 000 
0 10 500 

8 000 

2000 

5 000 

5 000 

30 000 

60 000 

— 90 006 

25 500 

25 000 

6 000 

3 000 

1500 

1500 

1500 

1500  
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. Til leikfélags Dalvíkur, gegn að minnsta kosti jafn- 

miklu framlagi annars staðar að .......00000.. 

Til leikfélags Húsavíkur .......00.0.000.0.0.00.... 

. Til leikfélags Eyrarbakka, gegn að minnsta kosti 

jafnmiklu framlagi annars staðar að .......... 

Til leikfélags Akraness, gegn að minnsta kosti 

jafnmiklu framlagi annars staðar að ........02.. 

XVIII. Til tónlistarstarfsemi: 

1. 

10. 

XIX. 
XX. 

XXI. 
XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

Til Tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti jafn- 
miklu framlagi frá bæjarsjóði Reykjavíkur: 
a. Grunnstyrkur .......0.0.000.....0.0. 15000 
b. Verðlagsuppbót ......0.0000.......... 30000 

Til tónlistarskóla á Akureyri, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að ...... 
Til tónlistarfélags Ísafjarðar ..........0000..0.. 
Til hljómsveitar Reykjavíkur .............200.... 
Til Lúðrasveitar Reykjavíkur, gegn jafnmiklu 
framlagi annars staðar að .....00.0.000.00...0.0.0.0. 
Til Lúðrasveitar Akureyrar, gegn jafnmiklu fram- 
lagi annars staðar að ....c...0000 000... 

Til Páls Ísólfssonar, til þess að starfa að tónlistar- 

málum og efla skilning alþýðu á tónmennt: 
a. Grunnlaun .......0000 0000... 4620 
b. Verðlagsuppbót ........0.00 0000... 9240 

Til þess að veita kirkjuorgelleikurum og barna- 
kennurum utan Reykjavíkur ókeypis kennslu i 
orgelleik, hljómfræði og söngstjórn í kirkjum og 
barnaskólum, með umsjá söngmálastjóra þjóð- 
kirkjunnar: 
a. Grunnlaun ........0.0000000..0..0.00. 1950 
b. Verðlagsuppbót .......0000000000.... 3900 

Til sambands íslenzkra karlakóra: EH 
a. Grunnstyrkur ......0.000.0000........ 6000 
b. Verðlagsuppbót .....0000000.0000... =. 12000 

Til landssambands blandaðra kóra og kvennakóra: 
a. Grunnstyrkur ........00200.00........ 3000 
b. Verðlagsuppbót .......0000000. 2000 6000 

Til Guðrúnar Á. Símonar, til söngnáms erlendis .. 
Til Þórunnar Jóhannsdóttur, til tónlistarnáms 

erlendis ..........002% 000. s rr 

Til Gerðar Helgadóttur, til myndlistarnáms . 

Til Hermanns Pålssonar, til nåms i keltneskum 

fræðum seernes 

Til Guðmundar Elíassonar, til framhaldsnáms i 

höggmyndalist ........0000000. 000 
Til Þorsteins Hannessonar, til söngnáms ......   

  

  

15. gr. 

kr. kr. 

1000 

1500 

1000 

1500 
70 500 

45 000 

20 000 

10 000 

2000 

25 000 

10 000 

13 860 

5 850 

18 000 

9 000 

158 710 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

13
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XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XKVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

1. 

2. 
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15. gr. 

kr. kr. 

Til listasafns Einars Jónssonar: 
1. Laun Einars Jónssonar: 

a. Grunnlaun ..............0..0..... 8245 
b. Verðlagsuppbót .................. 16490 

— 24 735 

2. Til eldiviðar og ljósa ....................... 7 000 
3. Ýmis gjöld .............0...0.000000 0. 20 000 
4. Fyrning ............00.... eee eeeee 711 

——— 52 446 
Til Guðjóns Samúelssonar, í viðurkenningarskyni 
fyrir að uppgötva aðferð við múrhúðun, loka- 
greidsla ..........0... 000. 10 000 
Til eflingar menningarsambandi við Vestur-Ís- 
lendinga ...........0..0.. 00 3 000 
Til Þorfinns Kristjánssonar, prentara í Kaup- 
mannahöfn, til að greiða fyrir heimsóknum aldr- 
aðra Íslendinga í Danmörku heim til Íslands .. 1500 
Kostnaður við friðun Þingvalla, sbr. lög nr. 59 1928 & 000 
Til umbóta á Þingvöllum 2... 50 000 
Til að reisa í Skálholti minnismerki Einars Jóns- 
sonar myndhöggvara um Jón Arason, síðari 
greidsla ............... 0. 15 000 
Til Vesturheimsblaðanna Lögbergs og Heims- 
kringlu, 10000 til hvors ............... 20 000 

Samtals A. ... 2 709 225 

B. Til ýmissa rannsókna í opinbera þágu o. fl. 

I. Atvinnudeild háskólans: 
Iðnaðardeild: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .............. 106062 
2. Verðlagsuppbót .„......... 212125 

318187 
b. Annar kostnaður ................. …… 245200 

563387 
= Tekjur af rannsóknum ............ 210 009 

——.—— 353 387 
Fiskideild: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .............. 86400 
2. Verðlagsuppbót .......... 172800 

259200 
b. Annar kostnaður ................... 200000 

—.—— 459 200  



3. Landbunadardeild: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun 

Annar kostnaður 

Fjárræktarbúið á Hesti: 
1. Laun .......... 

2. Annar kostnaður 

—- Tekjur 

Tilraunastöðin á Úlfarsá: 
1. Laun 

Tilraunabúið í Engey: 
1. Laun 

2. Annar kostnaður 

= Tekjur 

4. Sameiginlegur kostnaður: 
a. 

R
g
 

Laun: 

1. Grunnlaun 
2. Verðlagsuppbót 

Hiti, ljós og ræsting 
Til viðhalds húss 
Húsaleiga í leiguhúsnæði 
Annar kostnaður 

2. Verðlagsuppbót ....... 

....0...0. 

…o0seeereeeee 

00... 

so... 

..... 

........ 

99 

… — 74500 
„.. 149000 

…sseseeee…e 

... — 64667 

0... 

#0... 

00.00.0000... 

—=- Tekjur frá happdrætti Háskóla Íslands 
o. fl. 

II. Rannsóknarstofa háskólans: 

1. Laun: 

a. 
b. 

2. Annar kostnaður 

= tekjur af rannsóknum 

Grunnlaun 

Verðlagsuppbót 

0... 

000... 

so... 

000... 

so... 

  

  

so 

so... 

  

      

15. gr. 

kr. kr. 

223500 
150000 

373 500 

143300 
79900 

63 400 

106200 
25000 

—— 81 200 

80020 
45400 

34 620 

97000 
80000 
25000 
48240 

2. 28500 
273740 

85000 
188 740 

1594 047 

92500 
185000 

277 500 
146 000 

423 500 
123 500 

300 000



  

  

    

1950 100 
15. gr. 

43 
16. mai kr. kr. 

III. Til rannsóknaráðs: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ............0.000000000.. 17400 
b. Verðlagsuppbót .........,.....0000... 34800 

52 200 
2. Rannsóknakostnaður ...............000000000.... 40 000 

3. Til rannsóknaráðs vegna rannsókna á Þiksteini 15 000 
107 200 

IV. Veðurstofa Íslands: 
1. Almenn veðurþjónusta: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............... 180833 
2. Verðlagsuppbót ........... 361666 

— 542499 
b. Aukavinnulaun ..................... 160649 
c. Til veðurathugana utan Reykjavíkur, 

áhalda o. fl. .........000000... 154300 
d. Til veðurskeyta og útvarpsveðurfregna 205000 
e. Til loftskeytatækja .................. 8000 
f. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .... 56700 
8. Eftirlit með veðurathugunarstöðvum . 10000 
h. Úrkomumælingar á fjöllum ......... 10000 
i. Til jarðskjálftamælinga: 

1. Ny tæki ................. 30000 
2. Starfræksla .............. 14500 

— 44500 
j. Ýmis kostnaður .................... 13352 
k. Verkstæði, stofnkostnaður .......... 25000 

—— 1230 000 

2. Veðurþjónusta vegna millilandaflugs: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............... 67842 
2. Verðlagsuppbót .......... 135684 

203526 
b. Aukavinnulaun ..................... 36634 
c. Veðurathugun utan Reykjavíkur .... 75700 
d. Veðurskeyti ........................ 170000 
e. Húsaleiga o. fl. ...................... 18300 
f. Ýmis kostnaður .................... 56840 

561000 
—- endurgreiðsla frá ICAO 825% ...... 462825 

Fært á 13. gr. D. XV. .............. 98175 1230 000 

V. Til landmælinga ..............0.0.0....0 00 50 000 

VI. Til jökulmælinga .............00..000000 00. . 1500 
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VII. Til sjomælinga: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ....000000reeereeeenerees 22600 

b. Verðlagsuppbót ......000000....0..... 38400 
— 61 000 

2. Annar kostnaður .......0.000c0e0s 0 enn 100 000 
161 000 

VIII. Til húsameistara ríkisins: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ......0.00000. 000... 68200 

b. Verðlagsuppbót .......00000 000... 136400 
—.—.— 204 600 

2. Annar kostnaður ........00....e.enns 0... 80 000 
284 600 

IX, Framlag til mótvirðissjóðs vegna tæknilegrar aðstoðar 150 000 

Samtals B. .. 3 838 347      
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43 16. gr. 
16. maí Til atvinnumála er veitt: 

kr. kr. 

A. Landbúnaðarmál. 
1. Til Búnaðarfélags Íslands, enda samþykki landbún- 

aðarráðherra fjárhagsáætlun félagsins ............... 1 000 000 
2. Til sama, til kynnisferða bænda ...............000.. 10 000 
3. Til búreikningaskrifstofu á vegum Búnaðarfél. Íslands 30 000 
4. Gjöld samkv. jarðræktarlögum: 

a. Styrkur samkv. II. kafla jarðræktarlaganna: 
1. Grunnstyrkur (áætlað) .......0000.... 1300000 
2. Verðlagsuppbót (áætlað) .............. 2600000 

—— | 3 900 000 
b. Til vélasjóðs, lögboðið framlag .................. 50 000 
c. Styrkur til framræslu samkv. 37. gr. jarðræktarlaga 

(áætlað) ..............0000 0000 860 000 
d. Til eftirlits með vélakosti ræktunarsambanda sam- 

kv. 11. gr. 1. nr. 7/1945 og til námskeiða samkv. 12. 
gr. sömu laga (áætlað) ...........2.0000000 0000... 100 900 

e. Kostnaður við athuganir og mælingar samkv. 5. gr. 
sömu laga (áætlað) ...........0000000000 000. 75 000 

f. Til skurðgröfukaupa ..............000000000000.. 100 000 
8. Styrkur samkv. 21. gr. 1. nr. 7/1945, sbr. lög nr. 

29/1948 (áætlað) ..........000000000 00 350 000 
h. Til kaupa á jarðræktarvélum skv. 9. gr. I. nr. 7 1945 |1 000 000 

———- 6435 000 
5. Kostn. við framleiðsluráð landbúnaðarins samkv. lögum 28 045 
6. Til búfjárræktar samkv. lögum nr. 19/1948: 

a. Nautgriparækt: 
1. Almennur styrkur til nautgriparæktar- 

félaga ............000000 00 95000 
2. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 

annars staðar að ..................... 5000 
—.—— 100 000 

b. Sauðfjárrækt: 
1. Styrkur til sauðfjárkynbótabúa ....... 12000 
2. Styrkur til sauðfjárræktarfélaga ...... 20000 
3. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 

annars staðar að ...............0..... 15000 
—.—— 47 000 

c. Hrossarækt: 
1. Fóður- og girðingastyrkur ............ 10000 
2. Styrkur til kaupa á kynbótahestum ... 8000 
3. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 

annars staðar að ..................... 12000 
——— 30 000 

d. Styrkur til fóðurbirgðafélaga .................... 60 000 
e. Sæðingarstöðvar: 

1. Stofnstyrkur ...........,.,,..0.00.. 45000 
2. Rekstrarstyrkur ............,......... 18000 

63 000     ———!| 300 000



19. 

vg PA e 

21. 
22. 
23. 

. Til ræktunarsjóðs samkv. 1. nr. 66/1947 

5. Til fyrirhleðslu við Hólmsá 

;, Til fyrirhleðslu á Kaldaklifsá, Svaðbælisá og Laugará 

103 

  

Framlag til búfjártryggingar samkv. 1. nr. 20 1943 .... 

Til jarðræktartilrauna á Akureyri, Reykhólum, Sáms- 

stöðum og Skriðuklaustri 
Kostnaður við rafmagn á Sámsstöðum 

Framlag samkv. lögum um landnám, nýbyggðir og 

endurbyggingar í sveitum: 

a. Samkv. 4. gr. laga nr. 35/1946, til landnáms 

b. Samkv. 13. gr. sömu laga, til byggingarsjóðs .... 

sr... 

….……+ 

Til fyrirhleðslu á Þverá og Markarfljóti 

Til landþurrkunar í Austur-Landeyjum 

Til landþurrkunar og samgöngubóta i Vestur-Landeyj- 

um, gegn jafnmiklu framlagi annars staðar að (loka- 

greiðsla ) 

so... 

NN 

só... 

undir Eyjafjöllum 
Til fyrirhleðslu á Héraðsvötnum 

so... eee 

. Til sandgræðslu: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun 

2. Verðlagsuppbót 

so... 

lo... 

Til sandgræðslustöðva 
Til nýrra sandgræðslugirðinga 
Til skrifstofukostnaðar 
Til sandgræðslutilrauna 
Ýmis gjöld 

so... 

… esse 0 ……e 

s…0000eeeeeeeeee eee eee 

f
a
n
e
 

FKN 

Til skógræktar: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun 

2. Verðlagsuppbót so... 

Skrifstofukostnaður 
Til skógræktarfélaga 
Til skóggræðslu 
Vextir og afborganir af skuldum 

sr... 

sr... 

so. 

a
n
 

Til mjólkurbúa og smjörsamlaga 
Til garðyrkjufélags Íslands 
Til klaksjóðs samkv. lögum nr. 36/1937 

Kostnaður vegna laga nr. 112/1941, um lax- og silungs- 

veiði: 
a. Veiðimálastjóraembættið: 

sr... 

so... 

1. Laun: 
a. Grunnlaun #......000000... 12550 
b. Verðlagsuppbót ............ 25110 

37660 

2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ........ 12000 

  

  

  

16. gr. 

kr. kr. 

100 000 

340 000 

47 000 

2 500 000 

2 500 000 

5 000 000 

500 000 

350 000 

20 000 

10 000 

75 000 

50 000 

20 000 

63 000 

200 000 

125 000 

10 000 . 

10 000 

75 000 
483 000 

131 025 

33 300 

125 000 

600 000 

71 000 
960 325 

200 000 

2 000 

10 000   

1950 

43 

16. mai
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16. gr. 
43 

16. mai kr. kr. 

3. Ferdakostnadur ...................... 10000 
4. Rannsóknarkostnaður og annar kostn- 

AÐUT 20.00.0020... 19000 
—— 78 660 

b. Kostnaður vegna veiðimálanefndar, styrkur til fisk- 
ræktar og eftirlitskostnaðar ..............00....... 30 000 

—— 108 660 
24. Til loðdýraræktar: 

a. Laun ráðunautar: 
1. Grunnlaun „..........00..0..0.. 000. 8400 
2. Verðlagsuppbót ............0...0 0. 16800 

— — 25 200 
b. Annar kostnaður „..........0...0..00.0. 0. 10 000 

—- 35 200 
25. Kostnaður vegna eyðingar refa og minka samkv. lögum 

nr. 56 1949 ........... eee 60 000 

26. Til dýralækna: 
a. Laun dýralækna: 

Í. Grunnlaun „............... 0000... - 42300 
2. Verðlagsuppbót ............0...000... 84600 

— — 126 900 
b. Styrkur til einstakra manna til að stunda dýra- 

lækningar: 
1. Grunnstyrkur ..............00.0.... 10500 
2. Verðlagsuppbót ...............000..... 21000 

. ——— 31 500 
c. Skrifstofukostnaður yfirdýralæknis ............., 4 000 

——- 162 400 

27. Til kláðalækninga .....................00.0. 3 000 

28. Kostnaður við sauðfjársjúkdómavarnir: 
a. Sauðfjársjúkdómanefnd: 

1. Laun forstjóra og bókara: 
a. Grunnlaun ................. 20700 
b. Verðlagsuppbót ............. 41400 

62100 
2. Laun nefndarmanna .................. 15000 
3. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ........ 24000 
4. Annar kostnaður ...................... 33900 

——— 135 000 
b. Bætur vegna fjárskipta .......,...0..0.000000000... 6 000 000 
c. Uppeldisstyrkur „.........000..00. veere 150 000 
d. Kostnaður við vörzlu ..............0....0000 400 000 
e. Viðhald eldri girðinga ........................... 360 000 
f. Flutningskostnaður ..............).00.0...0 0. 420 000 

—— 7465 000 
29. Til Norræna búfræðifélagsins ....................... 1000 

Samtals A ... .… . | 23 805 630 
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B. Sjåvarutvegsmål. 

Til Fiskifélags fslands, enda sampykki atvinnumåla- 

ráðuneytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins, og félagið sjái 

um útgáfu fiskimannaalmanaks á sinn kostnað ...... 

Til skuldaskilasjóðs vélbátaeigenda ....000..000..... 

Til alþjóðahafrannsókna .......000000 0000 nn rr... 

Til reikningaskrifstofu sjávarútvegsins .............. 

Til haf- og fiskirannsókna ......0.0000000 000. en... 

Til alþjóðahvalveiðaráðs ........02000000 0000... 

Til að gera tilraunir með nýjar síldveiðiaðferðir .... 

Til greiðslu síldveiðilána sumarið 1949 samkv. lögum 

nr. 10 1950 
Til aflatryggingasjóðs samkvæmt lögum 

Til þess að lækka framleiðslukostnað bátaútvegsins 

samkv. lögum nr. 1 1950 

Kostnaður vegna þátttöku Íslands í norrænu sildar- 

málanefndinni 
Til olíusamlags Breiðafjarðar samkv. 1. nr. 110 1943 .. 

. Til greiðslu á sjóveðum síldveiðiskipa sumarið 1949 .. 

„ Til aflatryggingarsjóðs Bolungavíkur samkvæmt lögum 

nr. 109/1943 .......00.0ns nn 

Samtals B.. 

C. Iðnaðarmdl. 

Til Landssambands iðnaðarmanna ......0.00000..... 
Til iðnlánasjóðs .......000000020 0 nn. 
Til iðnfræðsluráða samkv. lögum 
Styrkur til byggingar iðnskóla í Reykjavík, % kostnaðar 

allt að 
Fjárveitingin er bundin því skilyrði, að ríkisstjórnin 

láti endurskoða reikninga stofnunarinnar og árlega sé 

gefin skýrsla um starfsemina, samþykkt af endurskoð- 

anda. 
Til Halldóru Bjarnadóttur til þess að vinna að eflingu 

heimilisiðnaðar: 
a. Grunnlaun 
b. Verðlagsuppbót 

so. 00 000... 

#.0.00000000000400000 0000 010000022000 8 

so 0000 000. 

Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til þess að halda 
uppi kennslu og námskeiðum í tréskurði og heimilis- 

iðnaði: 
a. Grunnstyrkur 
b. Verðlagsuppbót 

so 0000000000 0000. 

000 000001000000000000000000 0010 000 

Til tóvinnuskóla Halldóru Bjarnadóttur á Svalbarðs- 

eyri við Eyjafjörð 000 0.010.0.0.8 09 eee 0 

kr. kr. 
  

  

834 500 
318 500 
20 250 
17 000 

300 000 
2 600 

250 000 

1300 000 
1 750 000 

1 700 000 

40 000 
43 600 

1 500 000 

12 000 

8 088 450 

50 000 
300 000 
75 000 

250 000 

7 020 

2 700 

30 000   
14 

1950 

43 
16. mai
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16. gr. 
43 

16. mai kr. kr. 

8. Til Gudmundar Kristinssonar, myndskera: 
a. Grunnstyrkur ...........0000000..e sess 500 
b. Verðlagsuppbót ..........000000000.e.e ne 1000 

1500 
9. Til undirbúningsrannsókna vegna fyrirhugaðrar sem- 

entsverksmiðju ................0000000 00. 95 000 

Samtals C... 811 220 

D. Raforkumdál. 

I. Stjórn raforkumála: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ............00000000000... 20775 
b. Verðlagsuppbót ........0..00000..... 41550 

62 325 
2. Skrifstofukostnaður ............0.000000.0 00... 47 000 
3. Annar kostnaður ............000000.0.......... 15 675 

125 000 
II. Til undirbúnings rannsókna og áætlana um nýjar 

virkjanir og raforkuframkvæmdir: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ..........00.0..0000000... 88583 
b. Verðlagsuppbót .......00000000000... 177767 

266 350 
2. Skrifstofukostnadur ..........000000000000 00... 30 900 
3. Mælingar og aðstoð ..........02000000. 100 000 
4. Annar kostnaður ............0000000 00... 42 750 

— Tekjur: 440 000 
1. Endurgreiðslur frá bæjarfélögum, ein- 

staklingum og fyrirtækjum .......... 50000 
2. Úr raforkusjóði .................... 280000 

— 330 000 

110 000 
III. Rafmagnsveitur ríkisins: 

1. Laun ............00.0 00. 315000 
Þar af greitt af veitum í rekstri 70000 

—- 245000 
2. Annar kostnaður, bifreiðageymsla, bif- 

reiðar og vélar .........0.0000.. 00... 600000 
—— 845 000 

3. Rekstrarkostnadur og raforkukaup veitna: 
a. Rafmagnsveitur rikisins: 

1. Reykjanesveita .................. 1000000 
2. Suðurlandsveita .................. 430000 
3. Húsavíkurveita .................. 150000 
4. Gönguskarðsárvirkjun ............ 450000 

—— |2030 000 
b. Héraðsrafmagnsveitur ríkisins: 

1. Egilsstaðaveita .................. 70000 
2. Árnesveita ..... BAR HARA 80000
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V. 
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kr. kr. 

3. Pingeyjarveita 22.20.0000... 100000 
4. RBangárvallaveita .......0.0.00.0.. 200000 
5. Borgarfjarðarveita ........00.0... 18000 
6. Skagafjarðarveita .......0.0.000.. 25000 
7. Eyjafjarðarveita ..........00.0.... 33000 

—— 526 000 

3401 000 

=- Tekjur: 
a. Rafmagnsveitur rikisins: 

Reykjanesveita ......0000 0. 1000000 
Suðurlandsveita .......0.0.00. 00... 420000 
Húsavíkurveita ......000000 00... 120000 
Gönguskarðsárvirkjun, hluti árs ..... 100000 

———-—— | 1640 000 

b. Héradsrafmagnsveitur rikisins: 
Egilsstadaveita .....0.002.000.00... 65000 
Årnesveita .....ss0eeeeeerererrrrree 80000 
Pingeyjarveita .......00.00 0... 100000 
Rangårvallaveita .......0000000. 0. 180000 
Borgarfjarðarveita .........000...... 18000 
Skagafjarðarveita .........00..00000.. 25000 
Eyjafjarðarveita ........000 0... 28000 

-- — 496 000 

c. Greiðist af nýbyggingum .......000......... 845 000 
d. Bráðabirgðalán til greiðslu á rekstrarhalla raf- 

veitna ...,...00000 rn 420 000 

3401 000 

Vatnamælingar .........000000. 000. 50 000 

Til nýrra raforkuframkvæmda .......0.0..0000000.. 1000 000 

Til að lána til kaupa á dieselrafstöðvum, að fengnum 
tillögum raforkuráðs: 
a. Til 70 hestafla stöðva og stærri .............. 500 000 
b. Til smærri stöðva ......00000 000 150 000 

650 000 
Rafmagnseftirlit ríkisins: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ......0002000 000... 73467 
b. Verðlagsuppbót .....0.0.000 000... 146933 

— 220 400 

2. Skrifstofukostnaður ........02020.00 0... 0... 0... 60 400 
3. Ferðakostnaður ........0.00000 0... nn... 60 000 
4. Annar kostnaður ........00.0200 00... 82 200 

— Tekjur: 423 000 

Árgjöld rafveitna ......0000..0. 0... 230000 
Aðflutningsgjöld 0. a. c.cccc00nn nn 193000 

— 423 000 

Raforkuráð: — 

Þóknun og skrifstofukostnaður „.....00nn0.n....00% 15 000 

1950 

43 
16. maí
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Raforkusjóður : 
Tillag ríkissjóðs samkv. lögum nr. 12 2. apríl 1946... 
Jarðboranir og gufuvirkjunarrannsóknir: 
1. 

r
n
 go 

Laun: 

Skrifstofukostnadur ...........0000000 0... 

Bormannalaun ...........000000 0000 sn 

Rannsóknarkostnaður ........,..00.00000000000.. 

Annar kostnaður ..........0000.0000. 000 

=- Tekjur: 

Borkostnaður greiddur af einstaklingum og sveit- 
arfélögum .........0...0.220.0nesss 

Til bortækjakaupa ...........0000000.00...... 

Samtals D. ... 

kr. kr. 
  

90 000 
40 000 

320 000 
150 000 
300 000 
  

500 000 

900 000 

400 000 
250 000 

2 000 000 

650 000 
      4 600 000 
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Til félagsmála er veitt: 
  

Tillag til bjargráðasjóðs samkvæmt lögum .......... 

… Til almannatrygginga: 
a. 1. Framlag skv. 116. gr. laga nr. 50/1946 (áætlað) 

2. Framlag samkv. 82. gr. III. kafla laga nr. 104/1943 

b. Endurgreiðsla samkv. 99. gr. laga nr. 50/1946 á fram- 
lagi Lífeyrissjóðs Íslands til ellilauna og örorku- 
bóta samkv. 78. gr. laga nr. 74/1937 .....0000000.. 

Gjöld samkvæmt lögum nr. 87 1947, um afstöðu foreldra 
til óskilgetinna barna .......000000000 00.00.0000... 
Gjöld skv. 21., 22. og 23. gr. framfærslulaga, nr. 80 1947 
Til styrktar- og sjúkrasjóða samkv. úthlutun félags- 
málaráðuneytisins ...........0000 000... 0... 

Gamalmennahæli: 
a. Til elliheimilisins Grundar í Reykjavík: 

Rekstrarstyrkur .........000000000 000... 0. 0... 

enda greiði vistmenn, sem framfærslusveit eiga 
utan Reykjavíkur, ekki hærra daggjald en bæjar- 

menn. 
b. Til níu gamalmennahæla utan Reykjavíkur, 3000 kr. 

til hvers .......2.000..0.0essss ns. 

Til Sambands íslenzkra berklasjúklinga: 
a. Byggingarstyrkur .........0.0.000000 0. 0... 0... 
b. Rekstrarstyrkur vegna læknislauna ............... 

Til sumardvalarheimila, dagheimila og vistarheimila 
fyrir börn úr bæjum og kauptúnum, gegn jöfnu fram- 
lagi annars staðar að ......020000000 0000... 
Kostnaður við barnaverndarráð „.........20.0000.00.. 
Til barnavinafélagsins Sumargjafar, gegn a. m. k. tvö- 
földu framlagi frá Reykjavíkurbæ .........0.0000... 

. Til starfskvennaskóla Sumargjafar ...........00..0.0. 
Til barnaheimilisins Vorboðans, byggingarstyrkur 

Upptökuheimilið á Elliðahvammi: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun .......000000. 00... 31500 

2. Verðlagsuppbót ...... RANA 63000 

94500 
= Hlunnindi .........00.00 0000... 23500 

b. Annar kostnaður ........00000..0s.n.s en... 

— Tekjur .....00000000 0000 senn 

  

  

  

    

kr. kr. 

246 000 

17 300 000 
4 175 000 

21 475 000 

260 000 

15 000 
20 000 

20 000 

7 000 

24 000 

31 000 

300 000 
32 190 

332 190 

100 000 
25 000 

150 000 
20 000 
20 000 

71 000 

— 78000 
149 000 
104 000 

45 000 

1950 

43 
16. mai
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lid 

14. Til ýmiss konar líknar- og hjálparstarfsemi : 
a. Til Rauðakross Íslands .........0...000000.00. 00... 
b. Til Sambands íslenzkra berklasjúklinga .......... 
c. Til félagsins „Heyrnarhjálpar“ ............000.... 
d. Til félagsins „Sjálfsbjargar“ ..........0....0.0..... 
e. Til mæðrastyrksnefnda .......0....0000.. 000... 

Þar af 15 þús. kr. til mæðrastyrksnefnda utan 
Reykjavíkur. Ráðherra úthlutar fénu, að fengnum til- 
lögum mæðrastyrksnefndar í Reykjavík. 

15. Til slysavarna: 
a. Til almennra slysavarna ..........00.000.00.00.. 
b. Til umferðaslysavarna ............000000 000... 

16. Til hjálpar nauðstöddum Íslendingum erlendis ...... 

17. a. Til bindindisstarfsemi eftir ákvörðun dómsmála- 
ráðuneytisins .................00. 00. 

b. Til Stórstúku Íslands .........00.00000 0000. 
c. Til Péturs Sigurðssonar erindreka: 

1. Grunnlaun .............00000.. 1500 
2. Verðlagsuppbót ...........0.... 15000 

22500 
3. Ferðakostnaður „...........0.0000000.. 4650 

18. Ungmennastarfsemi: 

a. Til Ungmennafélags Íslands ...........0........... 
Félagið gefi ríkisstjórninni skýrslu um það, 

hvernig fénu er varið. 
b. Til Bandalags skáta ..........0.0000.0 00... 
c. Til Bandalags íslenzkra farfugla .................. 

19. Til Kvenfélagasambands Íslands, til húsmæðrafræðslu, 
heimilisiðnaðar og garðyrkju ...........00000.000.... 

20. Til kvennaheimilisins Hallveigarstaða, byggingarstyrkur 

21. Til Kvenréttindafélags Íslands ......,................ 

22. Til vinnumiðlunar (áætlað) .........0.00.00.0.000 0... 

25. Til jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga ............ 

24. Tillag til byggingarsjóða kaupstaða og kauptúna .... 

25. Til Dýraverndunarfélags Íslands til dýraverndunar- 
starfsemi .........002000 0020... 

26. Til kreppulánasjóðs bæjar- og sveilarfélaga, rekstrar- 
halli „..........0..002000 00 nn 

27. Til vatnsveitna samkvæmt lögum .........0.... 

28. Kostnaður við framkvæmd orlofslaganna ............ 

29. Greiðsla með börnum erlendra manna skv. 3. bráða- 
birgðaákvæði framfærslulaga, nr. 80 1947 ........... 

30. Tillag til International Labour Organization ........ 
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15 000 
3 000 
5 000 
2 000 

50 000 

——— 75 000 

100 000 
50 000 
— 150 000 

15 000 

130 000 
170 000 

27 150 
327 150 

15 000 

4 000 
1500 

20 500 

125 000 

75 000 

15 000 

100 000 

600 000 

1206 000 

5 000 

5500 

200 000 

360 000 

750 000 

82 000
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. Tillag til sameinuðu þjóðanna (UN) ....c00000000... 272 000 

. Tillag til Food and Agricultural Organization (FAO) 23 500 

. Tillag til World Health Organization ...........00... 33 000 

Tillag til alþjóðaflóttamannastofnunarinnar (IRO) 400 000 

. Tillag til Organization of the European Economic 

Cooperation (OEEC) .......000000 00 nunna 40 000 

Tillag til Evrópuráðsins .......200002 000... 0... 54 470 
      27 687 310 

  

1950 

43 

16. maí



1950 

43 

16. mai 

113 

18. gr. 

I. Samkvæmt eftirlaunalögum: 
a. Embættismenn 

Til styrktarfjár, lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna, biðlauna og heiðurs- 
launa er veitt: 

  

0... #..0.000%. 

Verðlagsuppbót ... 

Aðalheiður Albertsdóttir, fyrrv. kennslu- 

kona 2... 

Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 
Ágúst H. Bjarnason, fyrrv. prófessor .. 
Andrés Johnson, fornminjasafnari 

Andrés Ólafsson, fyrrv. fiskimatsmaður 
Ari Arnalds, fyrrv. bæjarfógeti ........ 
Árni S. Bjarnason, fyrrv. húsvörður Al- 

þingis ......0.. 
Árni Gíslason, fyrrv. yfirfiskimatsmaður 
Árni Pálsson, fyrrv. prófessor ........ 
Árni Thorsteinsson tónskáld .......... 
Árni G. Þóroddsson, fyrrv. fiskimatsm. 
Arnleif Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 
Ásdis M. Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir 
Ásgeir Ásgeirsson, fyrrv. sóknarprestur 
Ásgeir Jónsson, fyrrv. póstur .......... 
Ásgeir Jónsson frá Gottorp ........... 
Baldur Eyjólfsson fyrrv. póstur ...... 
Benedikt Benjaminsson, fyrrv. póstur .. 
Benedikt Sveinsson, fyrrv. skjalavörður 
Bergur Jónsson, fyrrv. sakadómari .... 
Bergur Rósinkransson, fyrrv. skipaskoð- 

unarm. 2... 
Björgvin Guðmundsson tónskáld ...... 
Björn Blöndal Jónsson, fyrrv. eftirlitsm. 
Björn Einarsson .........0.0.000000.... 
Björn Helgason fyrrv. fiskimatsm. .... 

Björn Jónsson, fyrrv. póstur .......... 
Björn Stefánsson, fyrrv. póstur ........ 
Bogi Brynjólfsson, fyrrv. sýslumaður .. 

Böðvar Bjarnason, fyrrv. sóknarprestur 

Böðvar Jónsson, fyrrv. póstur ........ 
Carl Berndsen, fyrrv. póstafgreiðslum. . 
Daniel Sveinsson, fyrrv. póstur ........ 
Davíð Jóhannesson, fyrrv. símstjóri og 
póstafgreiðslumaður „................ 

Eggert Brandsson, fyrrv. sjómaður .... 

II. Eftirlaun auk lögboðinna eftirlauna og lífeyris, bið- 
laun, heiðurslaun og styrktarfé: 
a. Embættismenn og aðrir starfsmenn: 

1000.00 
490.00 

5000.00 
6370.00 
650.00 

4275.00 

3600.00 
1625.00 
6605.00 
4495.00 
650.00 
490.00 
490.00 

1025.00 
650.00 
490.00 
650.00 
800.00 

9600.00 
7200.00 

4000.00 
3000.00 
7000.00 
3245.00 
650.00 
325.00 
500.00 

1040.00 
1950.00 
650.00 

1200.00 
325.00 

1590.00 
1950.09 

  

    

kr. kr. 

120 000 

2000. 
162 000 

324 000 
— 486 000
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Eggert Stefánsson söngvari ....000000.. 

Einar Markússon, fyrrv. ríkisbókari ... 

Einar Pálsson, fyrrv. sóknarprestur .... 

Einar Straumfjörð, fyrrv. vitavörður .. 

Einar E. Sæmundsson, fv. skógarvörður 

Firíkur Albertsson, fyrrv. sóknarprestur 

Eiríkur Eiríksson, fyrrv. fiskimatsmaður 

Eiríkur Sigfússon, fyrrv. póstur ...... 

Eiríkur Steingrímsson, fyrrv. póstur .. 

Erlendur Erlendsson, fyrrv. fiskimatsm. 

Friðfinnur Guðjónsson, leikari ........ 

Friðrik Bjarnason, fyrrv. barnaskólastj.. 

Friðrik Jónsson, fyrrv. póstur ........ 

Geir Sigurðsson, fyrrv. lögregluþjónn . 

Gróa Dalhoff, fyrrv. símakona ........ 

Guðbjörg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 

Guðbjörg Þorleifsdóttir, Múlakoti ...... 

Guðbrandur Þorsteinsson, fv. vitavörður 

Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur .... 

Guðjón Sigurðsson, fyrrv. póstur ...... 

Guðlaugur Hansson, fv. lýsismatsmaður 

Guðlaugur Sigmundsson, fyrrv. póstur . 

Guðmundur B. Árnason, fyrrv. bréfberi 

Guðmundur Björnsson, fv. sýslumaður 

Guðmundur Davíðsson, fv. umsjónarm. 

Guðmundur Eggerz, fyrrv. sýslumaður 

Guðmundur Einarsson, fv. fiskimatsm. 

Guðmundur Gestsson, fyrrv. dyravörður 

Guðmundur Gissurarson, fv. fiskimatsm. 

Guðmundur Guðmundsson, fv. héraðsl. 

Guðmundur Hannesson, fv. bæjarfógeti 

Guðmundur Ólafsson, fv. fiskimatsmaður 

Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur .... 

Guðmundur Pálmason, fyrrv. vitavörður 

Guðrún Indriðadóttir leikkona ........ 

Gunnl. Kristmundss., fv. sandgræðslustj. 

Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur ....... 

Halldór Benediktsson, fyrrv. póstur .... 

Halldór Kr. Júlíusson, fyrrv. sýslumaður 

Halldór Steinsson, fyrrv. héraðslæknir . 

Hallgrímur Jónsson, fv. barnaskólastjóri 

Hannes Jónsson, fyrrv. póstur . 

Haraldur Þórarinsson, fv. sóknarprestur 

Helgi Árnason, fyrrv. safnhúsvörður 

Henriette Kjær, fv. yfirhjúkrunarkona 

Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .... 

Hjálmar Guðjónsson, fv. yfirfiskimatsm. 

Hólmgeir Jensson, fyrrv. dýralæknir 

Ingibjörg Loftsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 

Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 

18. gr. 
  

3600.00 
3245.00 
1190.00 
1625.00 
4620.00 
6445.50 
650.00 
325.00 
490.00 
490.00 

1300.00 
1625.00 
1056.25 
2000.00 
1300.00 
490.00 
650.00 
650.00 
490.00 
406.25 
650.00 
815.00 
490.00 

3625.00 
2440.00 
2925.00 
490.00 

1950.00 
650.00 

4000.00 
3600.00 
490.00 

1140.00 
650.00 

1300.00 
7669.68 
490.00 
325.00 

1300.00 
3245.00 
3635.00 
1140.00 
723.13 

13000.00 
975.00 
500.00 

2200.00 
490.00 
490.00 
490.00 

  

    
15



1950 

48 
16. maí 

114 
18. gr. 

  

Ingibjörg Sigurðard., fv. póstafgr.kona ... 975.00 
Ingiríður Helgadóttir, fyrrv. ljósmóðir .… 490.00 
Ingivaldur Nikulásson, fv. barnakennari 650.00 
Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir .. 1625.00 
Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðsl., biðlaun 10200.00 
Ingólfur Jónsson, fyrrv. leiðsögumaður 815.00 
Ingunn Bergmann .................... 815.00 
Ingvar Nikulásson, fyrrv. sóknarprestur 1115.00 
Jakob Kristinsson, fyrrv. fræðslumálastj. 6538.35 

Jakob J. Smári, fyrrv. adjunkt, biðlaun 7200.00 
Jes Á. Gíslason, fyrrv. sóknarprestur ... 815.00 

Jóhann P. Jónsson, skipherra, biðlaun 12000.00 
Jóhanna Friðriksdóttir, fyrrv. ljósmóðir 1000.00 
Jóhannes Friðlaugsson, fyrrv. barna- 

kennari ..............00 00. 1000.00 
Jóhannes Guðmundsson póstur ........ 325.00 
Jóhannes Jónasson, yfirfiskimatsm., biðl. 3000.00 
Jón Árnason, fyrrv. fiskimatsm. ...... 650.00 
Jón Bach, fyrrv. dyravörður .......... 2000.00 
Jón Benjamínsson, fyrrv. fiskimatsm. .. 490.00 
Jón E. Bergsveinsson, fyrrv. forseti Slysa- 

varnafélagsins ...........00..0000.... 3000.00 
Jón N. Johannessen, fyrrv. sóknarprestur 1235.00 
Jón Jónsson, fyrrv. póstur ............ 1140.00 
Jón Stefánsson, dr. phil., London ...... 1500.00 

Jón Sverrisson, fyrrv. fiskimatsmaður . 1625.00 
Jóna Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 490.00 
Jónas Jónsson, fyrrv. fiskimatsmaður .. 490.00 
Jónas Kristjánsson, fyrrv. héraðslæknir 1625.00 

Jónina Marteinsdóttir, fv. hjúkrunarkona 490.00 
Karl Finnbogason, fyrrv. barnaskólastj. 2100.00 
Karl Steingrímsson, fv. fiskimatsmaður 490.00 
Kjartan Ólafsson, fv. yfirfiskimatsmaður  2438.00 
Klemenz Klemenzson, fv. leiðsögumaður 815.00 
Kofoed-Hansen, fyrrv. skógræktarstjóri . 2515.00 
Kristín Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir ..… 490.00 
Kristinn Daníelsson, fyrrv. sóknarprestur 1335.00 
Kristjana V. Hannesdóttir, fyrrv. skólastj. 1000.00 

Kristjana Jónsdóttir, fyrrv. ritari ...... 2340.00 
Kristján A. Bjarnason, fyrrv. póstur ..…. 490.00 
Kristján Ingimundarson, fv. fiskimatsm. 490.00 

Kristján Jónsson, fyrrv. póstur ......,. 325.00 
Kristján Linnet, fyrrv. bæjarfógeti .... 4333.45 
Kristján Þorláksson, fyrrv. vitavörður ... 650.00 
Lárus Bjarnason, fyrrv. skólastjóri .... 7110.00 
Lárus Rist, fyrrv. kennari .............. 975.00 
Lárus Sigurjónsson, skáld ............ 2440.00 
Lúðvík Hansson, fyrrv. leiðsögumaður . 650.00 
Margrét Rasmus, fyrrv. skólastjóri .... 4495.00 
María Sigurðardóttir, fyrrv. starfsk. Alþ. 490.00 
Marsibil Sigurðardóttir, fv. fiskimatskona — 490.00 

kr. kr. 
  

   



Matthias Eggertsson, fv. sóknarprestur 

Matthías Þórðarson fiskifræðingur .... 

Matthías Þórðarson, fv. þjóðminjavörður 

Njáll Guðmundsson, fyrrv. póstur ..... 

Oddur Valentinusson, fyrrv. leiðsögum. 

Ólafur Daníelsson, fyrrv. yfirkennari .. 

Ólafur Finsen, fyrrv. héraðslæknir .... 

Ólafur Friðriksson, fyrrv. ritstjóri . 
Ólafur Guðmundsson, fyrrv. póstur .... 

Ólafur Thorarensen, fyrrv. símstjóri 

Ólafur Thorlacius, fyrrv. héraðslæknir . 

Páll Halldórsson, fyrrv. skólastjóri . 
Páll Sveinsson, fv. yfirkennari ........ 
Pálmi Þóroddsson, fyrrv. sóknarprestur 

Pétur Á. Jónsson óperusöngvari ....... 
Pétur Pétursson, fyrrv. póstur ........ 
Pétur Thoroddsen, fyrrv. héraðslæknir 

Runólfur M. Jónsson, fyrrv. sóknar- 
prestur 20... nn 

Runólfur Magnússon, fv. fiskimatsmaður 

Sigríður Gísladóttir, fv. starfskona Alþ. 
Sigríður Jónasdóttir, fv. ljósm., Miðhópi 

Sigríður Jónasdóttir, fv. ljósm., Þórshöfn 

Sigtryggur Guðlaugsson, fyrrv. sóknar- 

prestur ........00000. 0... 

Sigurður Benediktsson, fyrrv. póstur .. 
Sigurður Fr. Einarsson, fv. fiskimaism. 

Sigurður V. Guðmundsson, fv. fiskimatsm. 

Sigurður Jóakimsson, fv. fiskimatsm. . 
Sigurður Jónasson, fyrrv. fiskimatsm. . 
Sigurður Nordal prófessor ............ 

Sigurður Sigfússon, fyrrv. póstur ..... 
Sigurður Sigurðsson, fyrrv. barnakennari 

Sigurður Sumarliðason, fv. póstur ...... 
Sigurður Thoroddsen, fyrrv. yfirkennari 

Sigurjón Björnsson, fyrrv. fiskimatsm. . 
Sigurjón Friðjónsson skáld ........... 

Sigurjón Markússon, fyrrv. sýslumaður 
Sigurjón Rögnvaldsson, fyrrv. kennari . 
Sigurmundur Sigurðsson, fyrrv. héraðs- 

læknir #2... 000 

Skúli Árnason, fyrrv. héraðslæknir 
Stefán Kristinsson, fyrrv. sóknarprestur 

Stefán Þorvaldsson, fyrrv. póstur ...... 
Steingrímur Arason, fyrrv. kennari ... 

Sumarliði Guðmundsson, fyrrv. póstur . 
Sveinn Árnason, fyrrv. fiskimatsstjóri . 
Thorvald Krabbe, fyrrv. vitamálastjóri . 
Tómas Guðmundsson, fyrrv. póstur .... 
Tómas Jónsson, fyrrv. fiskimatsmaður . 

Valdimar Snævarr, fv. barnaskólastjóri 

18. gr. 
  

1245.00 
1950.00 
3326.17 
650.00 

1200.00 
3245.00 
1625.00 
2925.00 
400.00 
650.00 

1625.00 
1625.00 
6798.11 
920.00 

3600.00 
800.00 

1625.00 

1185.00 
650.00 
490.00 
490.00 
490.00 

4495.00 
490.00 
490.00 
650.00 
650.00 
490.00 

3245.00 
406.25 
1000.00 
325.00 

3245.00 
650.00 

3245.00 
4374.41 
325.00 

1100.00 
1625.00 
1625.00 
650.00 

1500.00 
815.00 

3000.00 
2160.00 
400.00 
650.00 

2680.00 

kr. kr. 
  

    

i950 

43 

— 16. maí



1950 

43 
16. mai 
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Dorothea Guðmundsson „0... 1140.00 

  

    

18. gr. 

kr. kr. 

Valdís Böðvarsdóttir, fyrrv. símstjóri og 

póstafgreiðslukona .............0..... 1000.00 
Valgerður Steinsen, fv. spítalaráðskona 815.00 
Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur ...... 325.00 
Vigfús Sigurðsson, fyrrv. vitavörður .. 490.00 
Viktoria Kristjánsdóttir ................ 800.00 
Þóra Bjarnadóttir ................0..... 500.00 
Þorbjörn Þórðarson, fyrrv. héraðslæknir 1140.00 

Þórdís J. Carlquist, fyrrv. forstöðukona 
ljósmæðraskólans .......000000 1000.00 

Þorkell Þorkelsson, fyrrv. veðurstofu- 

stjori ........0020 0000 11100.00 
Þorlákur Þorláksson, fyrrv. póstur .... 650.00 
Þorleifur Erlendsson, fv. barnakennari 600.00 

Þorsteinn Gíslason, fv. fiskimatsmaður 650.00 

Þorsteinn Þorsteinsson, fyrrv. póstur ... 650.00 
Þorvaldur Jakobsson, fv. sóknarprestur 2070.00 
Þorvaldur Þorvaldsson, fv. fiskimatsm. 650.00 

367465.50 
Verðlagsuppbót ... 734931.00 

— |1102396 

. Ekkjur: 
Aðalbjörg Jakobsdóttir ................ 815.00 
Aðalbjörg Sigurðardóttir .............. 1950.00 
Agnethe Kamban .........0000000000... 1200.00 
Ágústa Þ. Ólafsdóttir ................. 490.00 
Álfheiður Kjartansdóttir .............. 4800.00 
Anína Arinbjarnardóttir ............... 490.00 
Anna Ásmundsdóttir .................. 1000.00 
Anna Bjarnadóttir .................... 490.00 
Anna Kl. Jónsson .........0.00000..... 730.00 
Anna Pálsdóttir .........00....000...... 1200.00 
Anna Sigurðardóttir ................... 2380.00 
Anna Stefánsdóttir .................... 975.00 
Anna Þorgrímsdóttir .................. 975.00 
Anna Þorkelsdóttir .................... 720.00 
Arndís Sigurðardóttir ................. 490.00 
Ásdís Þorgrímsdóttir .................. 490.00 
Áslaug Thorlacius .................... 1500.00 
Ásta Einarson ............0 0. 975.00 
Ásta Þorvaldsdóttir ................... 490.00 
Ástríður Magnúsdóttir ................ 325.00 
Ástríður Petersen ..................... 975.00 
Auður Gísladóttir ..................... 831.25 
Auður Jónasdóttir ...........00000000.. 3000.00 
Bentína Hallgrímsson „................ 2107.50 
Björg Guðmundsdóttir ................. 650.00 
Björg Jónasdóttir ..................... 1140.00 
Camilla Hallgrímsson „................ 747.50
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Eleanor Sveinbjörnsson 2..ccc000e000.... 

Elín Guðbjörg Guðmundsdóttir ........ 

Elinborg Vigfúsdóttir ......202000000.. 

Elisabet Jónsdóttir ........0.00.00.0.000.0.. 

Elísabet Sigurðardóttir ........0.000.... 

Ellen Einarsson ....0.00000 ne. 

Ellen Sveinsson ......00000 0000... 

Emilía P. Briem .....00000 0000... 

Ethel Arnórsson ....cc0 

Fríða Hlíðdal .........000000.0..0 0... 

Geirlaug Stefánsdóttir ......00000000... 

Guðbjörg Hermannsdóttir .......000... 

Guðbjörg Kristjánsdóttir .........20... 

Guðbjörg Ólafsdóttir .......00000.00... 

Guðbjörg Tómasdóttir .....00000.0.0.. 

Guðfinna Þórðardóttir .....0...0.00.0... 

Guðlaug Magnúsdóttir ........0.000000.. 

Guðný Þorsteinsdóttir ........0000000.. 

Guðríður Eiríksdóttir ........0.00.00.... 

Guðríður Helgadóttir ..........00000... 

Guðríður Ólafsdóttir .......0.0..00.0.00. 

Guðrún Arinbjarnar .......000.00000.... 

Guðrún Egilson ......0.00000..0.0.00... 

Guðrún Jónsdóttir Erlingsson ......... 

Guðrún Hermannsdóttir ........0000... 

Guðrún Jónsdóttir .......000.00.0.0..0.00. 

Guðrún P. Jónsdóttir .....00000000000.. 

Guðrún Oddsdóttir ......0..0000000.0... 

Guðrún Ragúels .......0.00.000.0..0.0... 

Guðrún Sveinsdóttir ........0.0000000.. 

Guðrún Torfadóttir ........00.00.00000.. 

Halldóra Ólafsdóttir .......00000.... 

Halldóra Þórðardóttir .......0.02.00000.. 

Harriet JÓnsson ......000000 0... 

Hedvig Blöndal ......0000.000000....0.. 

Helga Finnsdóttir ........000000..0.0... 

Helga Jónsdóttir .......0000000.00..0.0.. 

Helga Skúladóttir .......0000000 000... 

Helga I. Stefánsdóttir ........00..000.. 

Helga Stephensen ......002000000 0000... 

Hildur Björnsdóttir .......020000000... 

Hlín Johnson ......0000000 0000... 

Hrefna Ingimarsdóttir ........000200... 

Hrefna Jóhannesdóttir .......0.000000.. 

Ingibjörg Jakobsdóttir .......0020000.. 

Ingibjörg Jónasdóttir ......000.0.000.00.. 

Ingibjörg Magnúsdóttir ........0.0.000.. 

Ingileif Aðils .........0000000...0.000.... 

Ingveldur Einarsdóttir ........000220.. 

Ingveldur Ólafsdóttir ........00..0000.. 

Jóhanna Gunnarsdóttir ...........… AÐ 

18. gr. 
  

1100.00 

kr. kr. 
  

    

1950 

43 

16. mai



1950 

43 

16. mai 

118 
18. gr. 

  

Jóhanna Magnúsdóttir ................. 1140.00 
Jóhanna Thorlacius ..............0.... 490.00 
Jónasína E. Hallgrímsdóttir ........... 1400.00 
Jóney Guðmundsdóttir ................ 975.00 
Júlíana Jónsdóttir ..................... 815.00 
Katrín Sveinsdóttir .................... 650.00 
Kristin Guðmundsdóttir, ekkja E. Helga- 

SONAT 220... 975.00 
Kristin Guðmundsdóttir, vitavarðarekkja — 487.50 
Kristin Pálsdóttir ...................... 815.00 
Kristín Thorberg ...........000.000.... 600.00 
Kristin Thoroddsen ................... 600.00 
Kristín Þórarinsdóttir ................. 975.00 
Kristjana Benediktsdóttir .............. 650.00 
Kristólína Kragh ...................... 650.00 
Lára Bjarnadóttir ..................... 650.00 
Laufey Vilhjálmsdóttir ................ 3870.00 
Lilja Haraldsdóttir .................... 800.00 
Líney Sigurjónsdóttir ................. 1465.00 
Lovisa Sveinbjörnsson ................ 5000.00 
Lydia Lúðvíksdóttir .................. 947.50 
Magdalena Ásgeirsdóttir ............... 200.00 
Magnea Ásgeirsson ................... 325.00 
Margrét Árnadóttir .................... 975.00 
Margrét Ásmundsdóttir ............... 650.00 
Margrét Jónasdóttir ................... 1140.00 
Margrét Jónsdóttir .................... 490.00 
Margrét Lárusdóttir ................... 1500.00 
Margrét Kr. Lárusdóttir ............... 650.00 
Margrét Vigfúsdóttir .................. 490.00 
Margrét Þórðardóttir .................. 975.00 
Margrethe Kaldalóns .................. 4565.00 
María Guðlaugsson ..............0000.. 1200.00 
Maria J. Klemenz .........0.0.0.0.. 490.00 
Marta Þórarinsdóttir .................. 815.00 
Nielsína Ólafsdóttir ................... 975.00 
Ólafía Finnbogadóttir ................. 325.00 
Ólína Snæbjörnsdóttir ................ 1140.00 
Ólína Þorsteinsdóttir .................. 1625.00 
Ólöf Steingrímsdóttir ................. 815.00 
Petrea Jónsdóttir ..................... 490.00 
Ragnheiður Bjarnadóttir .............. 1625.00 
Ragnheiður Jónasdóttir ................ 3000.00 
Ragnheiður Jónasson .................. 1300.00 
Ragnheiður Straumfjörð .............. 490.00 
Ragnheiður Torfadóttir ................ 650.00 
Rannveig Tómasdóttir ................. 975.00 
Rigmor Ófeigsson ...............0..... 1300.00 
Rósa Jónsdóttir ............0....0..... 325.00 
Sesselja Eiríksdóttir ................... 490.00 

kr. kr. 
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18. gr. 

kr. kr. 

Sigríður Finnbogadóttir .......00000... 1300.00 

Sigríður Fjeldsted ..........0.0.0000... 975.00 

Sigríður Gísladóttir ......0.00000000 0... 490.00 

Sigríður Guðmundsdóttir .............. 490.00 

Sigríður Hansdóttir .......000000.000.. 1275.00 

Sigríður H. Jensson ......000.00...00.. 1300.00 

Sigríður Jónsdóttir frá Vífilsstöðum ... 2450.00 

Sigríður Jónsdóttir frá Hvítadal ........ 815.00 

Sigríður Kjartansdóttir ...........2.2.... 1950.00 

Sigríður Snæbjörnsdóttir ........2..... 815.00 

Sigríður Snæbjörnssen .......0.00000.. 1140.00 

Sigríður Steingrímsdóttir .............. 325.00 

Sigrún Bjarnason .......0.00.0.0...0.00. 975.00 

Sigrún Kjartansdóttir .........00000... 1140.00 

Sigurbjörg Bogadóttir .......0.0...0... 1140.00 

Sigurbjörg Guðmundsdóttir ............ 325.00 

Sigurlaug G. Gröndal ........000200.... 650.00 

Soffía Hjaltested ........0000000...... 975.00 

Sólveig Árnadóttir .........0000000.0.. 490.00 

Sólveig Eggerz ......0002000000 0... 4132.50 

Stefanía Hjaltested ........0000000000.. 815.00 

Steinunn P. Eyjólfsson .....0.00000.0... 863.75 

Steinunn Jóhannesdóttir ......00.00000.. 975.00 

Steinunn Oddsdóttir .......000000.000.. 815.00 

Steinunn E. Stephensen .....00.000000.. 975.00 

Súsanna Friðriksdóttir ..........0..... 815.00 

Theódóra Thoroddsen ......0000000...0. 1950.00 

Unnur Skúladóttir .......0.00000000.0.. 1625.00 

Valborg Einarsson ......00000.0.000.... 1625.00 

Valgerður Benediktsson ......0.00000.... 3870.00 

Valgerður Sveinsdóttir .......00.0..... 1140.00 

Vigdís G. Blöndal ........0.00000000.0.. 815.00 

Viktoría Bjarnadóttir .......00000000... 245.00 

Vilborg Torfadóttir .......0.00200.0.00... 490.00 

Þóra Gísladóttir ......0.00000.0....... 1465.00 

Þóra Sigurðardóttir ......0000000..00.. 490.00 

Þóra Skaptason .c..cccccnn0 enn... 490.00 

Þorbjörg Pálsdóttir ..........00000.0.. 650.00 

Þórdís Claessen ......0000 0000... 4321.33 

Þórdís Ívarsdóttir .......00000000000... 325.00 

Þórhildur Eiríksdóttir Magnús ......... 975.00 

Þórunn Hafstein .......0.00000.0.0.0... 650.00 

Þórunn Pálsdóttir ......0.000000.0..0.. 1625.00 

Þórunn Sigurðardóttir .......0.0.0.00... 490.00 

Þórunn Þórðardóttir ........000200000.. 300.00 

Þrúður I. Jónsdóttir ......00.0000000.. 800.00 

Þuríður Benediktsdóttir ........02.020.. 1630.00 

219160.00 

Verðlagsuppbót .. 

  

. 438320.00 

  

    657 480 

1950 

43 

16. maí



1950 

43 
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c. Barnastyrkir: 
1. Barn Årna sål. Helgasonar, hérads- 

læknis, Jóhanna Margrét Árnadóttir, 
f. 1%% 1924, sjúklingur .............. 

Barn Snorra sál. Halldórssonar, hér- 

aðslæknis, Egill Snorrason, f. 2% 1936 

Barn Guðna sál. Hjörleifssonar, hér- 

aðslæknis, Guðni Ólafur Guðnason, f. 

205 1936 ......00000 000 

Barn séra Þorsteins sál. Kristjáns- 
sonar, Helgi Þorsteinsson, f. 1% 1936 

Barn séra Jóns sál. Jakobssonar: 

Jakob Jónsson, f. 2%2 1986 ........ 

Börn Bergsveins sál. Haraldssonar 
kennara: 
a. Auður Bergsveinsdóttir, f. ?% 1936 
b. Bergljót Bergsveinsdóttir, f. 54 1942 
Börn séra Sigurðar sál. Gíslasonar: 
a. Jónas Sigurðsson, f. 2% 1935 .... 
b. Gunnar Sigurðsson, f. 2%% 1939 … 

Verðlagsuppbót 

  

III. Framlag ríkissjóðs skv. 10. gr. 1. 101/1943 og 8 gr. 
1. 102/1943 (áætlað) 0 ..... 

IV. Framlag ríkissjóðs samkv. 6. gr. reglug. 155/1944, 
sbr. reglug. 87/1945 og 4. gr. reglug. 88/1945 (áætlað) 

V. Verðlagsuppbót og aukauppbót á lífeyrisgreiðslur úr 
lífeyrissjóði embættismanna og lífeyrissjóði barna- 
kennara (áætlað) „...........000...0 0. 

  

      

18. gr. 

kr. kr. 

490.00 

490.00 

490.20 

490.00 

490.00 

490.00 

490.00 

490.00 

490.00 

4410.00 
.… 8820.00 
FE 13 230 

—/ 1773106 

SAR 3 750 000 

300 000 

FI 200 000 

6 509 106 
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19. gr. 43 

Til óvissra útgjalda o. fl. er veitt: 
16. maí 

kr. kr. 

Til dýrtíðarráðstafana .......0.0200... 00.00.0000... . '33 500 000 

Launahækkanir samkvæmt 6. gr. 1. nr. 22 1950, aðrar 

launauppbætur og uppbætur á lífeyri og eftirlaun 

(ætlað) 20.00.0000 
14 000 000 

Frá 1. júní til ársloka 1850 skal greiða sérstakar 

uppbætur á laun starfsmanna ríkisins (júni--desember- 

laun) sem hér segir: | 

Á laun samkv. I-—IIL flokki launalaganna 10% 

IV — — 12% 
mr VIX. — — 15% 
mmm rr XXV. — — 17% 
Frå 1. juni 1950 skal lågmarksvinnutimi, samkvæmt 

1. gr. I. reglugerðar nr. 45 1946 og 2. gr. d. reglugerðar 

nr. 136 1945, vera 38% klukkustund á viku. 

Frá 1. janúar til ársloka 1950 skal greiða 15% upp- 

ból á lífeyri og eftirlaun, þó aldrei á hærri fjárhæð en 

14 400 kr. hverjum einstökum lífeyris- eða eftirlauna- 

þega. | 

Ríkissjóður greiðir helming uppbótarinnar á lífeyri, 

en hlutaðeigandi lífeyrissjóður hinn helminginn. | 

  

Til greiðslu verðuppbóta á gærur frá 1943 (fyrri greiðsla) 225 000 

Til óvissra útgjalda ......0.00200 0. 500 000 

Samtals ... HR | 48 225 000     

16



1950 

43 
16. mai 
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IN. KAFLI 

Eignahreyfingar. 

"20. gr. 
  

Inn 
I. Fyrningar: 

1. Samkvæmt 3. gr. A. 22.00.0000. 
2. — 11. — A. seeeeeeeeeeseeeererseeseneeee 
3. — 12. —  sneeeereeeeeeeereeveseseneree 
4. — 13. — B. 2... 
5. — 13. — GC. seeeeeeerereeeeeneneeseseeee 
6. — 13. — D. 2... 
7. — 15. — B. 2 
8. — 16. — A. 22.00.0000... 
9. — 16. — D. 2... 

IL 

III. 

IV. 

v, 

VI. 

0... 

...0...00.... 

Samtals ... 

Út: 
Afborganir lána ríkissjóðs og ríkisstofnana: 
Í. Ríkissjóðslán: 

a. Innlend lán .............00000000. 17285506 
b. Lán í dönskum krónum ........... 692000 

2. Lán ríkisstofnana: 
a. Landssíminn (3. gr. A. 2) sees. 

Útlagðir vextir og afborganir af ýmsum lánum með 
ríkisábyrgð, sem eru í vanskilum (áætlað) 

Til eignaaukningar landssímans (3. gr. A. 2) ...... 

Til bygginga á jörðum ríkisins (3. gr. B.) 

Til byggingar varðskipa ........0... 

1. Til viðbótarhúsnæðis við ríkisspítalana (12. gr. IV.) 
2. Til byggingar fávitahælis (12. gr. IV.) 00... 

  

900 000 | 
15 000 | 
90 000 | 

300 000 
300 000 | 
300 000 
50 000 | 
65 000 | 

330 000 | 
  2 350 000 

100 000 

10 000 

50 000 

. 2510 000 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

17977506 

| 
750 000 
—— 18727 506   

4 000 000 

2 750 000 

' 200 000 

3 850 000 

1 000 000 | 
500 000   1500 000  
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20. gr 

kr kr. 

VIL 1. Til byggingar nýrra vita (13. gr. C.) 0000... 700 000 | 

9. Til byggingar vitavarðarbústaða ........0....... 250 000 
-——— 950 000 

VIII. Til flugvallagerða og lendingarbóta fyrir flugvélar 

(13. gr. D.) 22.00.0000 1 250.009 

IX. 1. Til lúkningar bygginga á tilraunastöðinni á Keld- | 

um, 2. greiðsla af 3 (14. gr. B. 1) seere, 200 000 

2. Til byggingar heimavistarskólahúss við Mennta- 

skólann á Akureyri (14. gr. B. V.) 20.00.0000... 400 000 

3. Til byggingar sjómannaskólahússins (14. gr. B, TX.) 500 000 

4. Til byggingar kennarabustadar á Hólum (14. gr. 

B. X,) 20. 50 000 

5. Stofnkostnaður vegna rafveitu á Hvanneyri (14. 

gr. BK.) 2... 100 000 

6. Til byggingar skólastjórabústaðar á Reykjum í 

Ölfusi (14. gr. B. X.) 2.c...000000. 50 000 | 
- —-—| 1 300 000 

X. Til byggingar þjóðminjasafns .......00.....0 0000... 500 000 

XI. Til bygginga á tilraunabúinu á Reykhólum (16. gr. 

A. 8.) seeren rsernsrerrrene 100 000 

XII. Til bygginga á prestssetrum „........00.....00..00. 500 000 

XII. Til útihúsa á prestssetrum ......000.0 000... 200 000 

XIV. Til byggingar farþegaskýlis vegna tolleftirlits ...... 90 000 

XV. Til byggingar sýslumannabústaða ....202000000..0.. 500 000 

Samtals ...     
36 417 506 

  

1950 

43 
. 16. maí



1950 

43 
16. mai 
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21. gr 

I. Rekstrar. 
= 

| kr. kr. 

Tekjur 
2. gr. Skattar og tollar ...........0200.....0.. 0... ' 223 900 000 
3. gr. ÁA. |Tekjur af rekstri ríkisstofnana .............. | 71 110 382 
— B. (Tekjur af fasteignum ríkissjóðs .............. 10 000 

i. gr. Tekjur af bönkum og vaxtatekjur ............ 1813537 
5. gr. Óvissar tekjur .........00.00000.. 00. 1 500 000 

Samtals ... | 298 333 919 

lI. Sjóðs 

kr 

Inn: 

2.—5. gr. | Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti .................. 298 333 919 
Aðrar innborganir og fyrningar: 

20. gr. I. | Fyrningar ............202020...e sess 2 350 000 
— II.) Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum o. fl. ............ 100 000 
— III. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur .......................... 10 000 
— IV. | Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna .................. 50 000 

| Samtals … | 300 843 919 
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Yfirlit 

yfirlit 21. gr. 

| nn kr. NN kr. nu 

Gjöld 
(7. gr Vextir lr 10 169 070 

8. gr | Kostnaður við æðstu stjórn landsins .......... 414 357 
9. gr. Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkis- 

reikninga ...........22.0000. 00... 2 315 576 
10. gr Til ríkisstjórnarinnar ........2.000000 000... 8 503 306 

| Il. gr. A. Dómgæzla og lögreglusljórn .......000000000... 13 188 885 
— B. „Opinbert eftirlit ............0200 0000. 943 480 

— C. í Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta .... 5 686 612 | 
— D. (Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur .. 1350 000 | 94 168 977 

12. gr. Til læknaskipunar og heilbrigðismála .......... | 15 841 162 
13. gr. A. Vegamál ............220000.. s.n 26 527 500 
— B. Samgöngur á sjó .........000000 000 3 658 000 | 
— C.  Vitamál og hafnargerðir ..............0...0.... 8 835 000 
— D. Flugmál se 2 238 698 41 259 198 

14. gr. A. |Kirkjúmál ..........000. 0022. 3374 850 | 
— B. Kennslumål ...............2000 0... 32 745 189 | gg 120 039 

15. gr. A. | Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi 2 709 225 
— B. | Til rannsókna í opinbera þágu o. fl. ............ 3838 347 | 6 547 572 

| — 3 547 572 
16. gr. A. | Landbúnaðarmál ............000.00. 000... 23 805 630 | 
— B. Sjávarútvegsmál ............0...00 0000... 8 088 450 | 
— C. |lðnaðarmál ............00. 000 811 220 
— D. Raforkumål .............0..00. 0000 4 600 000 37 305 30) 

17. gr. "Til félagsmála .......0.0.0... 27 687 310 
18. gr. Til eftirlauna og styrktarfjár .................. 6 509 106 
19. gr. 'Óviss útgjöld ...........00000000 00... 48 225 000 

'Rekstrarafgangur ...........0.0.0000 0000. i 36 267 946 

Samtals . 298 333 919 

yfirlit. 

sk 
Út: 

7.—19. gr. | Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstraryfirliti .................. 262 065 973 
Aðrar útborganir: 

20. gr. Afborganir lána, greiðslur vegna ríkisáb. og til eignaaukningar 36 417 506 

  Greiðslujöfnuður ... 2 360 440 

Samtals ...| 300 843 919     

1950 

43 

16. maí



1950 

43 
16. mai 

I. 

IL. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

126 

22. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt: 

Að endurgreiða skemmlanaskatt af fé því, sem aflað er með samkomum 
og rennur til eflingar slysavörnum hér við land. 
Að láta Blindravinafélag Íslands fá að láni allt að 10 útvarpstæki til af- 
nota fyrir blinda menn, og sé kostnaður, er af þessu leiðir, færður á fjár- 
hagsáætlun viðtækjaverzlunar ríkisins. Enn fremur að lána allt að þrem- 
ur tækjum til sjúklinga, sem liggja rúmfastir árum saman í heimahúsum. 
Að greiða Jóni Guðmundssyni skrifstofustjóra biðlaun árið 1950. 
Að greiða Bjarna Jónssyni dómkirkjupresti full embættislaun, ef hann 
óskar að láta af embætti á árinu. 
Ad verja allt að helmingi af lóða- og jarðaleigum úr Vestmannaeyjum 
árið 1947 til varnar gegn landbroti og uppblæstri í eyjunum, enda sé allt, 
er að því lýtur, gert í samráði við Búnaðarfélag Íslands. 
Að verja allt að 4000 krónum til þess að styrkja afskekkta staði til 
að hafa lærða hjúkrunarkonu, eftir tillögum heilbrigðisstjórnarinnar. 

Að greiða læknisvitjanastyrki til þeirra læknishéraða, sem eru læknis- 

laus þrjá mánuði af árinu eða lengur, og nemi þeir allt að læknislaun- 
um þann tíma, sem héraðið er læknislaust. 

Að greiða 5 þús. kr. til húsmæðraskólans á Hallormsstað fyrir að kenna 
kennslukonum vefnað. 
Að greiða Skafta Stefánssyni, Siglufirði, 12 þús. kr. vegna rekstrarhalla 
á Skagafjarðarbát sumarið 1947. 
Að ábyrgjast gagnvart Landsbankanum lán, samtals að upphæð allt að 
26 millj. króna, samsvarandi þeirri fjárhæð, sem ríkissjóður hefur til 
bráðabirgða lánað eigendum nokkurra togara og vélbáta, sem fengu 
ekki lán úr stofnlánadeild sjávarútvegsins. 
Að lána eða ábyrgjast lán fyrir allt að 3 milljónum króna til að fullgera 
hraðfrystihús, sem hefur verið ætlað stofnlán úr stofnlánadeild sjávar- 
útvegsins, en ekki hafa fengið þessi lán vegna fjárskorts stofnlána- 
deildarinnar. 
Að lána allt að 3 millj. kr. af framleiðslugjaldi skv. 11. gr. laga nr. 
22/1950 til hraðfrystihúsa, sem byggð eða endurbyggð hafa verið á 

tímabilinu frá 31. des. 1945 til 31. des. 1949 og eigi hafa fengið lán úr 
stofnlánadeild. 
Að veita útvegsmönnum, er sildveiðar stunduðu fyrir Norðurlandi 
sumurin 1948 og 1949, eftirgjöf að nokkru eða öllu leyti á aðstoðarlánum 
þeim, sem Landsbanki Íslands og Útvegsbanki Íslands h.f. veittu nefnd 
sumur með ábyrgð ríkissjóðs, svo og sjóveðskröfum frá sildarvertíð 
sumarið 1949, sem ríkissjóður kann að greiða samkvæmt heimild í þessa 

árs fjárlögum. Skilyrði fyrir þessari eftirgjöf eru þau sömu og um ræðir 
í 14. gr. laga nr. 100/1948. 
Að selja Sölusambandi íslenzkra fiskframleiðenda skipasmíðaskála 
Landssmiðjunnar við Elliðaárvog, ef viðunandi verð fæst. 
Að kaupa af Búnaðarfélagi Íslands tilraunastöðina Sámsstaði í Fljóts- 
hlíð, ef samningar takast um verð og greiðsluskilmála. 
Að gefa eftir aðflutningsgjöld af húsbúnaði og áhöldum handa barna- 
heimili Rauðakross Íslands í Laugarási. 
Að afskrifa skuld Rauðakross Íslands vegna kaupa á skálum af sölu- 
nefnd setuliðseigna kr. 111 500.00. 
Að gera ráðstafanir til að draga úr slysahættu við Reykjavíkurflugvöll 
með því að láta fjarlægja loftskeytastengurnar á Melunum. 

Að veita 20 þús. kr. bvggingarstyrk til húsmæðraskóla Árnýjar Filippus- 
dóttur, Hveragerði.
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XX. Að veita 20 þús. kr. byggingarstyrk til húsmæðraskóla Ingibjargar Jó- 

hannsdóttur að Löngumýri í Skagafirði. 

XXI. Að greiða Sigurjóni Ólafssyni myndhöggvara 15 þús. kr. bygeingarstyrk. 

XXIL Að taka allt að 2 millj. kr. lán vegna smíði varðskipa. 

XXIII. Að taka allt að 500 þús. kr. lán til þess að ljúka byggingu þjóðminja- 

safnsins. 

XXIV. Að taka allt að 1% millj. kr. lán fyrir raforkusjóð til raforkufram- 

kvæmda. 

XXV. Að taka lán til framkvæmdar lögum um varnir gegn útbreiðslu sauð- 

fjársjúkdóma og útrýmingu þeirra (fjárskipti), allt að 6 millj. kr. 

XXVI. Að ákveða, að fjölgun starfsmanna ríkis og ríkisstofnana skuli vera 

háð samþykki fjármálaráðherra, þar til sett verða lög um ráðstafanir 

til þess að draga úr kostnaði við opinberan rekstur. 

23. gr. 

Ef lög verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1949 og hafa í för með 

sér tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og gjaldamegin sam- 

kvæmt þeim lögum. 
Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, til- 

skipunum, forsetaúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda aðeins fyrir 

fjárhagstímabilið. 
Gjört í Reykjavik, 16. maí 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Evjólfsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jónsson. 

FJÁRAUKALÖG 

fyrir árið 1946. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA IsLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseli hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 
1. gr. 

Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í fjárlögum fyrir árið 1946, eru veittar 

kr. 94 432 311.41 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2. gr. 

2. gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 3. gr. A. eru veittar: 

1. Póstur 2....00.0.00n ess kr. 1 283 507.29 

en tekjur fóru kr. 321 462,13 fram úr fjárlagaáætlun. 

9. Sími ......c.. sess — 4181 071.20 

en tekjur fóru kr. 2002 576.80 fram úr fjárlagaáætlun. 

3. Áfengisverzlun ríkisins ........000%.0.0 0 ne ene ene nr... —. 1 681 723.24 

af kr. 17 471 597.89 tekjum fram úr fjárlagaáætlun. 

4. Tóbakseinkasala ríkisins ........0000.000. 000 en een. — 350 343.76 

af kr. 8160 150.61 tekjum fram úr fjárlagaáætlun. 

5. Ríkisútvarpið ......002000.00 0000 — 687 443.55 
  

af kr. 1387 329.30 tekjum umfram fjårlagaåætlun. Elyt kr. 8 184 089.04 

1950 

43 
16. mai 

44 
8. mai



1950 

44 
8. mai 

128 

Flutt kr. 
6. Rikisprentsmidjan Gutenberg ..............00.0.00 seee — 

af kr. 380 364.31 tekjum fram úr fjárlagaáætlun. 
7. Áburðarsala ríkisins ............0..... — 

af kr. 262 280.02 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
8. Grænmetisverzlun ríkisins ...............0.0.00.00000 eesee — 

af 111401.51 tekjum umfram fjårlagaåætlun. 
9. Landssmidjan 2. eee EL, — 

en tekjur fóru kr. 341 200.10 fram úr fjárlagaáætlun. 
10. Vífilsstaðabúið .............00.0....0 0. — 

en tekjur urdu kr. 277 906.42. 
11. Kleppsbúið .............0..0.0.... 0. — 

en tekjur urðu kr. 218 446.22. 
12. Bessastaðabúið ................0....0..0 eee vere, — 

en tekjur urðu kr. 80 598.76. 
13. Skólabúið á Reykjum í Ölfusi ........0....0.0000 00 — 

en tekjur urðu kr. 174 498.10. 
14. Skólabúið á Hólum ............00...... 0. — 

en tekjur urdu kr. 198 769.51. 
15. Skólabúið á Hvanneyri ..........00000..... rerreee — 

en tekjur urdu kr. 341 243,55. 

Til viðbótar við gjöldin í 7. gr. eru veittar ................ kr 
— — — — 8. — sr EEEEEEEE — 
— — — — 10. — — — eeeeeervevereves — 
— — — — 122. — A. mmm eeeeeeeeereveree — 
— — — — 12 — 0 mm eeeeeeereeerevee — 
— — — — 12. — — eeneererevereses — 
— ——- — — 13. — A. mm mm eeeeeeererevrsee —- 
— — — — 13. — B. mm eeeeeeererereree —— 
— — — — 13. — 0 mm eeeeeerreevervee — 
— — — — 13. — D. —— —— eeeeeeeereseeese — 
— — — - 14. — A. — 
— — — — 14. — Br — 
— — — — 15, — A. — eeeeererererssee — 
—- — — — 15. — B. — mm eeeeeeeerrrreere — 
— — — — 16. — A. — — eeeeeverreevevee — 
— — — — 16. — B. mm eneeeeereeevenes — 
— — — — 16. — CC. — eeeeeerrererrnee — 
— — — — 17. — — eueeereeeerereee — 
— — — — 18. — — eee, — 
— — — — 198. — 1 mm eeeeeeerereuneee — 
— — — — 19. — 2. mm eeeeveererereree — 

Til eignaaukningar samkvæmt 20. gr. Út eru veittar .......... 
20. gr. Inn fór kr. 22 648 598.63 fram úr fjárlagaáætlun. — 

8 184 089.04 
299 336.18 

4 165.88 

63 493.79 

429 200.10 

240 345.66 

203 489.01 

96 050.63 

207 331.29 

559 966.89 
  

Kr. 10 516 152.89 

88 031.19 
7 795.16 

1 153 038.72 
2 552 187.58 

956 221.69 
543 205.94 

7 480 519.96 
948 994.86 
308 207.54 
484 777.65 
613 365.02 

4 208 529.21 
160 766.49 
437 362.93 

1 428 798.23 
1 468 095.04 

70 985.19 
5 885 580.10 
1 384 530.05 
4 245 874.35 
7 307 423.77 
  

Kr. 52 250 443.56 

Gjört i Reykjavik, 8. mai 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. 

(L. S.) 

— 42 181 867.85 

Kr. 94 432 311.41 

Þórður Eyjélfsson. 

  

Eysteinn Jønsson.
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JARDRÆKTARLOG 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréltar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

I. KAFLI 

Um stjórn ræktunarmála og réttindi. 

1. gr. 

Landbúnaðarráðuneytið (landbúnaðarráðherra) hefur á hendi æðstu stjórn allra 

ræktunarmála. 

2. gr. 

Búnaðarfélag Íslands, sem stjórnað er af fulltrúaráði, er nefnist Búnaðarþinsg, 

hefur á hendi umsjón með framkvæmd þeirra ræktunarmála, sem lán eða ríkisfram- 

lag er veitt til samkvæmt lögum þessum, enda sé skipulag þess og starfsreglur í sam- 

ræmi við ákvæði laganna. Um kosningarrétt og kjörgengi til Búnaðarþings, tölu full- 

trúa, kjördæmaskipun og kosningafyrirkomulag innan hvers kjördæmis fer eins og 

fyrir er mælt í lögum Búnaðarfélags Íslands. 

3. gr . 8. gr. 

Störf þau, sem Búnaðarfélagi Íslands eru falin með lögum þessum, annast 

búnaðarmálastjóri með aðstoð járðræktarráðunauta félagsins, héraðsráðunauta og 

mælingarmanna búnaðarsambandanna undir umsjón félagsstjórnarinnar. 

4. gr. 

Héraðsráðunautar í jarðrækt skulu vera svo margir sem nauðsyn krefur að 

dómi Búnaðarfélags Íslands, enda samþykki ráðherra tölu þeirra og starfssvæði. 

Sé starfssvæði ráðunaular minna en meðal sýslufélag, skal framlag ríkisins lækka 

í hlutfalli við það. Framlag ríkissjóðs skal þó aldrei fara fram úr því, að ríkið greiði 

sinn hluta af fullum launum 10 ráðunauta. 

Heimilt er að fela sama manni að gegna ráðunautarstarfi bæði við jarðrækl og 

búfjárrækt, enda fær hann þá greidd laun að hálfu frá hvorri búgrein. 

Héraðsráðunautar skulu vera framkvæmdastjórar búnaðarsambandanna og hafa 

á hendi leiðbeiningar og eftirlit með ræktunarframkvæmdum hver á sínu sambands- 

svæði, þar á meðal að veita bændum og öðrum aðstoð við að gera ræktunaráætlanir 

fyrir ábúðarjarðir eða eignarjarðir þeirra, og njóta til þess aðstoðar Búnaðarfélags 

Íslands. Þar sem sambandssvæði eða starfssvæði héraðsráðunautar nær yfir meira 

en tvö sýslufélög, er heimilt að hafa sérstaka mælingamenn þeim til aðstoðar, enda 

samþykki landbúnaðarráðherra tölu þeirra og launakjör að fengnum tillögum Bún- 

aðarfélags Íslands. 
5. gr. 

Kostnaður við framkvæmd laga þessara greiðist úr ríkissjóði eftir reikningi, er 

landbúnaðarráðherra samþykkir. 
Laun héraðsráðunauta greiðast að % hlutum úr ríkissjóði, en að 35 hlutum af 

hlutaðeigandi héraðssamböndum. Héraðsráðunautar taka laun eftir 8. fl. launalaga. 

Þóknun mælingamanna greiðist á sama hátt, enda samþykki landbúnaðarráð- 

herra launagreiðslur búnaðarsambandanna vegna starfsemi þeirra. 
17 
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i 6. gr. 
I hverjum hreppi eda bæjarfélagi skal vera eitt bunadarfélag. Heimilt er på, 

að búnaðarfélag nái yfir stærra svæði en einn hrepp, ef sérstakar ástæður mæla 
með því og Búnaðarfélag Íslands samþykkir. 

Stjórnum búnaðarfélaga skal skylt að halda skýrslur og reikninga, eftir því sem 
stjórn Búnaðarfélags Íslands ákveður. Samrit af skýrslum þessum og reikningum 
skal senda hlutaðeigandi búnaðarsambandi. Búnaðarsamböndin skulu árlega senda 
Búnaðarfélagi Íslands skýrslur um jarðræktarframkvæmdir innan síns umdæmis 
ásamt afriti af reikningum sínum. 

Hver sá, er njóta vill ríkisframlags samkvæmt lögum þessum, skal vera félags- 
maður i hlutaðeigandi búnaðarfélagi. 

7. gr. 
Ákvæði laga þessara um ríkisframlag til jarðræktar og húsabóta ná til: 

1. Allra jarða í landinu, er teljast lögbýli samkvæmt skilgreiningu ábúðarlaga 
nr. 87 19. júní 1933, I. kafla, 1. gr., að undanskildum þeim jörðum og jarðahlut- 
um, er liggja innan skipulagssvæða kaupstaða, kauptúna, sjávar- og sveitaþorpa. 

2. Nýbýla, sem stofnuð eru samkvæmt lögum nr. 35 frá 29. apríl 1946, um landnám, 
nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum. 

3. Allra ræktunarlóða í kaupstöðum, kauptúnum, sjávar- og sveitaþorpum, sem 
liggja utan takmarka skipulags byggingalóða á hlutaðeigandi stað. 

4. Félagsbundinna ræktunarframkvæmda, sem gerðar eru í þeim tilgangi að koma 
á fót eða efla sjálfstæðan búrekstur í sveit og við sjó, þar með talin bú, er bæjar- 
félög reka vegna nauðsynja bæjarins. 

8. gr. 
Ræktað land telst í lögum þessum: Tún, maljurtagarðar, akrar og véltækt og 

framræst áveituengi, sem liggja utan skipulagssvæða byggingarlóða í kaupstöðum, 
kauptúnum og sjávar- og sveitaþorpum. Lönd þessi má eigi skerða, eða taka undir 
annan alvinnurekstur, nema um sé að ræða: 

a. Almenna nauðsyn ríkis-, bæjar- og sveitarfélaga; 
b. nauðsynlegan atvinnurekstur, er eigandi landsins hefur með höndum eða efnir 

til; 

e. sölu lands eða leigu, til þess að landið verði notað undir mannvirki vegna nauð- 
synlegs atvinnnurekstrar, er eykur verðmæti þess og ætla má, að verði til varan- 
legra hagsbóta fyrir hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarfélags. 

9. gr. 
Nú þykir nauðsynlegt að láta af hendi ræktað land eða hætta að nytja það til 

ræktunar af þeim ástæðum, sem um getur í 8. gr., staflið a—e, og skal þá ávallt leita 
umsagnar hlutaðeigandi héraðsráðunautar, en að henni fenginni skal málið lagt fyrir 
hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarstjórn til fullnaðar úrskurðar. 

10. gr. 
Vegagerð og línulagnir um ræktað og ræktanlegt land skal háð þessum tak- 

mörkunum: 
1. Þegar vegir eða línur eru lagðar um ræktað land, skal þess ávallt sætt að skerða 

ræktunina sem minnst og að verkið valdi eigi öðrum óþægindum við notkun 
landsins en þeim, er ekki verður hjá komizt að áliti hlutaðeigandi héraðsráðu- 
nautar 

Vegar- og línustæði um ræktanlegt land séu valin þannig og þess gætt við lagn- 
ingu, að það hindri eigi eða torveldi framræslu landsins, og notkun til ræktunar. 

LA
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Að öðru jöfnu skal þess jafnan gætt, að skurðir með vegum geti komið að sem 45 

beztum notum við þurrkun landsins. Skal þar, sem svo stendur á, undirbúningi 17. maí 

verksins hagað í samráði við hlutaðeigandi héraðsráðunaut. 

Linur, sem lagðar eru í jörð á ræktuðu landi eða ræktanlegu, skulu ætíð 

merktar svo greinilega á landinu, að ekki verði um villæt, hvar þær liggja, að 

öðrum kosti er ekki skylt að bæta það tjón, er hljótast kann á línum þessum 

við ræktunarframkvæmdir. Reynist nauðsynlegt, að dómi héraðsráðunautar eða 

ráðunautar Búnaðarfélags Íslands, að breyta, dýpka eða gera nýtt vegræsi vegna 

framræslu landsins, skal kostnaður sá, er af því leiðir, greiddur að hálfu af 

vegagerðaraðila (ríki, sýslu eða hreppi) og að hálfu af þeim, er láta gera fram- 

ræsluna. 

3. Vegagerðaraðilum er skylt að haga fr amkvæmdum sínum þannig, að ræktan- 

legu landi sé ekki eytt að óþörfu og af vegagerðinni stafi eigi eyðingarhætta lands 

vegna jarðfoks, landbrots o. þ. 1. 

Náist eigi samkomulag milli hlutaðeigandi aðila um framangreind atriði, sker 

serðardómur skipaður þrem mönnum úr ágreiningi. Sé einn tilnefndur af Búnaðar- 

fél: igi Íslands, annar af samgöngumálaráðuneylinu, oddamann tilnefnir sýslumaður 

í þeirri sýslu, þar sem ágreiningur hefur orðið. 

II. KAFLI 

Um ríkisframlög til jarðræktar og húsabóta. 

11. gr. 

Til framkvæmda þeirra í jarðrækt og húsabótum, sem taldar eru í þessari grein, 

skal greiða framlag úr ríkissjóði sem hér segir (sbr. þó 15. gr.): 

I. Áburðargeymslur: 
a. Safnþrær, alsteyptar .......... ne... kr. 9.00 pr. må 

b. Áburðarhús, alsteypt eða steypt med jårnpaki ...... — 5.00 — — 

c. Haugstædi, steypt med 1 m veggjum ..... 00 — -—- 

IH. Framræsla vegna túna, akur- eða engjaræktar (hand- 

gröftur): 

a. Skurðir handgrafnir .......000000 000. n 0. — 1.00 — — 

b. Hnausræsi .........2000 err. 0.75 — m 

c. Önnur ræsi (viðar, gr srjót- og pípuræsi) 0 — — 

HI. Framræsla vegna túna-, akur -, engja- og hagaræktar (vél- 

grafnir skurðir): 

Helmingur rekstrarkostnaðar við gröft skurðanna, 

en hann telst þessi: 
Leiga greidd Vélasjóði eða öðrum aðila, viðgerðar- 

kostnaður (sem ekki er innifalinn í leigunni), vírar, 

hlerar og olíur, og mannahald, eftir því sem það er 

ákveðið eða samþykkt af stjórnendum #Vélasjóðs. 

IV. Jarðrækt: 
Vinnsla og jöfnun lands vegna akur- og túnræktar .. — 200.00 — ha 

V. Grjótnám úr ræktunarlandi, þó ekki yfir 50 mð á ári .. — 2.00 — m 

VI. Girðingar um ræktunarlönd með föstum horn- og hliðar- 

stólpum, og sé eigi meira en 5 m bil á milli jarðfastra 

staura. Girðingar skulu vera minnst 5 strengja £g sadda- 

virsgirðingar úr nýju og óskemmdu efni, og sé jafnað i 

lægðir, eða jafngildi þeirra um vörn og varanleik, ef um 

vírnetsgirðingar er að ræða ........... IR — 0.30 — m



17. 

1950 

45: 
mai 

132 

VIL Heyhlöður: 
a. Þurrheyshlöður steyptar með járnþaki eða þaki úr 

öðru efni jafngóðu ......0.. kr. 1.00 pr. mn 
b. Þurrheyshlöður á steyptum grunni úr timbri, asbesti, 

járni eða öðru jafngildu efni ............... 4424. —— 0.75 — — 
c. Votheyshlöður, steyptar, med baki úr varanlegu efni — 5.50 — -- 

Framlag å jardabætur greidist því aðeins, að þær séu teknar út eigi síðar en á næsta ári, eftir að þær eru fullgerðar. 
Framlag til jarðræktar greiðist því aðeins, að landið sé fullunnið og jafnað og nægilega þurrt að dómi héraðsráðunautar, og að grasfræi eða akurjurtum hafi verið 

sáð í landið eða það sé fullgróið túngróðri sem sjálfgræðsla. 
Framlag til haugstæða veitist því aðeins, að til sé nægilega stór safnþró fyrir 

kúaþvag á býlinu. 
Ekki veitist framlag út á minni Þurrheyshlöður en að rúmmál þeirra sé minnst 

100 mö. 

12. gr. 
Ríkissjóður greiðir verðlagsuppbætur á jarðabætur þær, sem taldar eru í 11. og 

15. gr, samkvæmt vísitölu framfærslukostnaðar, að undanteknum tölul. III. (vél- 
grafnir skurðir) í 11. gr. 

Af jarðabótaframlögum þeim, sem talin eru í 11. gr., að viðlagðri verðlagsuppbót. renna 5% til hlutaðeigandi búnaðarfélaga til sameiginlegra félagsþarfa. 

13. gr. 
Búnaðarfélag Íslands skal halda spjaldskrá yfir jarðabætur og Jarðabótaframlög 

til hvers býlis, og skal skrásetja það, er greitt hefur verið síðan jarðræktarlög nr. 43 23. júní 1923 gengu í gildi. Skrásetning þessi tekur og til þjóð- og kirkjujarða, að því 
er snertir upphæðir þær, er þessum Jörðum ber í jarðræktarframlögum. Skal þá skrá 
sérstaklega, hve mikið af framlaginu gengur til afgjaldsgreiðslu. Á sama hátt skal skrá 
þær jarðabætur, sem unnar eru á ræktunarlóðum í kaupstöðum og kauptúnum. 

14. gr. 
Ekkert ríkisframlag greiðist til jarðræktar og bygginga á því landi, sem ætla má að 

dómi Búnaðarfélags Íslands, að tekið verði á næstu 20 árum, eftir að verkið er unnið. 
til lóða undir hús, fiskreiti eða til annars, sem er óviðkomandi jarðrækt. 

15. gr. 
Ábúendur þeirra jarðeigna ríkisins, sem ekki eiga kost á ábúð samkvæmt lögum 

nr. 116 30. des. 1943, um ættaróðal og erfðaábúð, mega vinna Jarðarafgjaldið af sér með þeim jarðabótum, sem framlag er veitt til samkvæmt 11. gr. Reiknast þær til af- 
gjaldsgreiðslu 50% hærra en styrkupphæðinni nemur. 

TIL. KAFLI 

Um Vélasjóð. 

16. gr. 
Vélasjóður er eign ríkisins. Starfsemi sjóðsins skal vera: 

1. Að kaupa vélknúnar skurðgröfur, og ef nauðsyn þykir jarðræktarvélar, og ann- 
ast rekstur þeirra. 

2. Að leigja ræktunarfélögum og öðrum þeim aðilum, sem nefndir eru í 21. gr. 
skurðgröfur þær, er þau hafa með höndum. 

3. Að taka að sér fyrir aðila þá, sem nefndir eru í 91. sr, vélavinnu við stærri 
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ræktunarframkvæmdir, sem henta þykir að vinna með vélum þeim, er sjóður- 

inn á eða aðilar leggja til. 

4. Að aðstoða ræktunarfélög og aðra hliðstæða aðila við val, útvegun og kaup á 

skurðgröfum og öðrum ræktunarvélum, sem nauðsynlegar eru við stærri rækt- 

unarframkvæmdir, svo og að gefa leiðbeiningar um meðferð og rekstur vélanna. 

17. gr. 

Skipa skal þriggja manna nefnd til fjögurra ára i senn, er nefnist vélanefnd 

ríkisins. Landbúnaðarráðherra skipar einn mann í nefndina án Lilnefningar, og er 

hann formaður hennar, annan skipar hann samkvæmt tilnefningu Búnaðarþings, 

en hinn þriðja skipar hann verkfæraráðunaut Búnaðarfélags Íslands, hafi það slíkan 

mann i þjónustu sinni, en ella einn af jarðræktarráðunautum félagsins eftir tilnefn- 

ingu stjórnar þess. 

. , 18. gr. 
Starfssvið vélanefndar er: ' 

1. Að hafa á hendi stjórn Vélasjóðs og annast alla starfsemi hans. 

9. Að hafa á hendi eftirlit með viðhaldi ræktunarvéla, sem keyptar eru af rækt- 

unarfélögum, samkvæmt þeim ákvæðum í lögum og reglugerðum, sem um bad 

gilda å hverjum tima. 

19. gr. 

Til þess að annast þau störf, sem um getur í 18. gr. ræður vélanefnd sér nauð- 

synlega aðstoðarmenn, eftir því sem þörf krefur. Verkfæraráðunautur Búnaðar- 

félags Íslands er framkvæmdarstjóri nefndarinnar. Kostnaður við framkvæmdar- 

stjórn greiðist úr ríkissjóði. 

20. gr. 

Nú leyfir fjárhagur Vélasjóðs ekki að kaupa nægilega margar vélar til að halda 

uppi þeirri starfsemi, sem tilgreind er í 16. gr., svo viðunandi sé, og leggur þá ríkis- 

sjóður fram það, sem á vantar til kaupa á slíkum vélum, eftir því sem fé er veitt til 

þess í fjárlögum, að fengnum rökstuddum tillögum vélanefndar og meðmælum 

Búnaðarfélags Íslands. Vélar þær, sem þannig eru keyptar, verða eign Vélasjóðs og 

falla undir starfsemi hans. 

21. gr. 

Landþurrkunar- og áveitufélög, sem stofnuð eru samkvæmt fyrirmælum vatna- 

laga, nr. 15 frá 23. júní 1923, 4. og 8. kafla, hafa rétt til að fá skurðgröfur og jarð- 

ræktarvélar Vélasjóðs leigðar, eftir því sem ástæður leyfa og vélanefnd ákveður. 

Hið sama gildir um ræktunarframkvæmdir á vegum ríkisins, búnaðarsambönd, 

ræktunarsambönd, hreppabúnaðarfélög, bæjar- og sveitarfélög. Búnaðarfélag Íslands 

hafi ávallt gert eða samþykkt fullkomnar áætlanir um framkvæmdir þær, er gera skal. 

22. gr. 

Leiga fyrir vélar þær, er Vélasjóður selur á leigu samkvæmt 16. gr., slaflið 2, 

skal miðuð við, að hún nægi til að greiða viðhald og endurnýjun vélanna. 

Un leigukjör og rekstur leiguvéla skal nánar ákveðið í reglugerð. 

Þá er Vélasjóður tekur að sér framkvæmdir samkvæmt 16. gr., staflið 3, 

skulu hlutaðeigandi aðilar greiða allan rekstrarkostnað og auk þess leigu fyrir vélar 

Þær, sem notaðar eru við vinnuna, er samsvari því, er um leiguvélar er að ræða. 

23. gr. 

Auk ríkisframlags þess, er um ræðir í öðrum kafla þessara laga, skal, þegar um 

áveitur er að ræða, greiða framlag til bygginga flóðgarða og flóðgátta 15 kostnaðar, 

og sé verkið þá unnið eftir áætlun, sem Búnaðarfélag Íslands lætur gera eða sam- 

þykkir. Framlag þetta greiðist þó eigi fyrr en fullnaðarúttekt á verkinu hefur farið 

fram. 
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IV. KAFLI 

Um búferlaflutning. 

24. gr. 
Búnaðarfélag Íslands skal fela héraðsráðunautum að athuga og gefa skýrslur 

um þær jarðir, sem þeir telja, að séu í hættu fyrir jarðspjöllum, svo sem sandfoki, 
skriðufalli, jökulhlaupi eða landbroti o. s. frv. 

Enn fremur skulu þeir gefa skýrslur um Þær jarðir, sem liggja mjög illa við 
samgöngum eða eru sérlega óhæfar til búreksturs. 

25. gr. 
Nú þykir Búnaðarfélagi Íslands skýrslur héraðsráðunauta bera það með sér, 

að jarðir séu sérstaklega athugunarverðar sem framtíðarbýli, og skal það þá fela 
einhverjum starfsmanni sínum, ásamt héraðsráðunaut hlutaðeigandi búnaðarsam- 
bands og formanni búnaðarfélags hlutaðeigandi hrepps, að rannsaka ýtarlega ásig- 
kor:ulag umræddra jarða og allt það, er þeir telja, að máli skipti, eftir nánari fyrir- 
mælum Búnaðarfélags Íslands. 

Skýrslur nefndarinnar skal senda hlutaðeigandi hreppsnefnd til umsagnar. 

26. gr. 
Telji Búnaðarfélag Íslands, að loknum þessum rannsóknum og að fengnu áliti 

hlutaðeigandi hreppsnefndar, að jörð eða býli geti eigi talizt byggilegt til frambúðar, 
skal það leggja málið fyrir landbúnaðarráðherra, sem ákveður, hvort veita skuli 
framvegis ríkisframlag samkvæmt 11. kafla laga þessara til umbóta á jörðinni. 

27. gr. 
Þegar ábúandi jarðar, sem svipt hefur verið rétti til jarðabótaframlags (sbr. 26. 

gr.), flytur burt á aðra jörð eða stofnar nýbýli og jörðin leggst í eyði, skal greiða 
honum úr ríkissjóði þann verðmun, sem reynist á söluverði og fasteignamatsverði 
hnsa þeirra, er hann átti á jörðinni, ef söluverðmæti þeirra nær eigi fasteignamati, 
og á þá ríkissjóður forkaupsrétt að húsunum. 

Vilji hann reisa nýbýli, skal enn fremur gefa honum kost á nægilegu landi, 
er honum verði byggt samkvæmt lögum nr. 116 30. des. 1943, um ættaróðal og erfða- 
ábúð, en landið skal hann hafa afgjaldslaust til lífstíðar. 

V. KAFLI 

Um erfðaleigulönd. 

28. gr. 
Þegar bæjarstjórnir í kaupstöðum og hreppsnefndir í kauptúnum óska þess, 

lætur Búnaðarfélag Íslands fram fara athugun á því, hvaða lönd liggi bezt við 
ræktun innan takmarka eða í nágrenni kaupstaðarins eða kauptúnsins. Þetta nær 
þó eigi til þeirra landa, sem líkur eru til, að dómi Búnaðarfélags Íslands, að verði 
í náinni framtíð tekin til byggingarlóða eða annarra framkvæmda en ræktunar. 
Þegar um jarðir í eigu einstaklinga er að ræða, skal leita samþykkis hlutaðeigandi a 

eiganda, til þess að slík athugun megi fram fara. 
Hlutaðeigandi bæjarstjórn eða hreppsnefnd skal láta Búnaðarfélagi Íslands í té 

þær upplýsingar og skýrslur hér að lútandi, sem nauðsynlegar eru og félagið til 
tekur. 

29. gr. 
Að lokinni þeirri athugun, er um getur í 28. sr. gerir Búnaðarfélag Íslands, eins 

fljótt og verða má, uppdrátt af landinu og tillögur um skipulag til ræktunar og hag- 
nýtingar þess.
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Afrit af uppdrætti með tillögum um lagningu vegakerfis og skiptingu landsins, 

svo og tillögur um fyrirkomulag ræktunar og hagnýtingu þess, sendir Búnaðarfélag 

Íslands bæjarstjórn eða hreppsnefnd. 

Eru jarðabætur, sem unnar eru á slíku landi, því aðeins framlagshæfar, að fylgt sé 

tillögum þessum eða breytingum við þær, sem Búnaðarfélag Íslands hefur fallizt á. 

30. gr. 

Nú er land, sem hæft er til ræktunar, í námuna við kaupstað, kauptún eða þorp, 

og íbúana skortir land til afnota, skal þá hlutaðeigandi bæjarstjórn eða hreppsnefnd 

hlutast til um að fá landið. Nú takast samningar ekki um kaup eða leigu á landinu, 

og er þá bæjarstjórn eða hreppsnefnd heimilt að taka landið leigu- eða eignarnámi, 

ef Búnaðarfélag Íslands mælir með því, og Alþingi veitir til þess lagalega heimild. 

Fer framkvæmd þess samkvæmt lögum nr. 61 14. nóv. 1917, um framkvæmd eignar- 

náms. 

öl. gr. 

Heimild sú til eignarnáms, sem gefin er i 30. gr., nær ekki til þess lands, sem 

eigandi hefur tekið til ræktunar, né þess lands, sem eigandi hefur léð öðrum til 

ræktunar eða notar sjálfur á annan hátt, ef það telst þeim eða honum nauðsynlegt 

til bjargræðis. Sama gildir um land, sem fornminjar eru á, eða sérstök náttúruprýði, 

sem skylt er að vernda. 

32. gr. 

Lönd, sem tekin eru til ræktunar samkvæmt 30. gr. skulu jafnan leigð á erfða- 

leigu, og skal árgjaldið vera 3% af verðmæti landsins samkvæmt fasteignamati, að 

viðbættu virðingarverði þeirra umbóta, er gerðar hafa verið af leigusala á landinu, 

eftir að fasteignamat fór fram. 

33. gr . gr. 

Réttur til erfðaleigu á löndum þessum, svo og til veðsetningar á þeim, fer eftir 

lögum nr. 116 30. des. 1943, um ættaróðal og erfðaábúð, 46. gr., og lögum nr. 16 

22. febr. 1950, um breyting á þeim lögum. 

34. gr. 

Um erfðaleigulönd skal jafnan gerður skriflegur samningur, og er leigutaka 

skylt að láta þinglýsa honum á sinn kostnað. 

Í erfðaleigusamningi skulu meðal annars felast þessi ákvæði: 

. Stærð og lega erfðaleigulands, enda fylgi samningnum uppdráttur af landinu. 

9. Að landið sé einungis leigt til ræktunar og óheimil sé önnur notkun þess og að 

gera á því önnur mannvirki, nema um það sé gerður sérstakur samningur. Sé 

um byggingar að ræða, skal sá hluti landsins, sem nauðsynlegur er til þeirra 

afnota, afmarkaður og leigjast sem byggingarlóð. 

3. Á hve löngum tíma landið skuli fullræktað. Hvernig ræktunarmannvirkjum 

skuli við haldið og hverjum vítum vanefndir varða. 

35. gr. 

Hvenær sem ríkið telur sig hafa þörf fyrir erfðaleiguland til notkunar undir 

opinber mannvirki ríkis, hrepps eða bæjarfélags, svo og til sérstaks atvinnurekstrar, 

er leigutaka skylt að láta af hendi leigurétt sinn að nokkru eða öllu leyti. Fyrir 

leiguréttindi leiguhafa, ræktun og önnur mannvirki skal greiða honum eftir mati, 

nema öðruvísi semjist. 

Nú krefst ríkið meira af landinu en % hluta þess, og getur þá leigutaki krafizt, 

að landið verði allt tekið með þeim mannvirkjum, sem á því eru, eftir mati. 

1950 
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36. gr. 
Land, sem tekid er til ræktunar eftir fyrirmælum þessa kafla, skal leigutaki 

rækta á eigi lengri líma en 10 árum, samanber 34. gr. Áð öðrum kosti fellur landið 
aftur til eiganda, án þess að nokkuð sé greitt fyrir það, sem unnið kann að hafa 
verið að ræktun þess. 

VI. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

37. gr. 
Sá, er segir héraðsráðunaut, mælingamanni eða Búnaðarfélagi Íslands vísvitandi 

rangt til um framkvæmdir og gerð þeirra mannvirkja, er ríkisframlags eiga að njóta 
samkvæmt II. og HI. kafla, eða brýtur að öðru leyti ákvæði þessara laga í einhverju 
því, er verulegu máli skiptir, skal sæta sektum frá 100—1000 krónum, og ef það er gert 
í eigin hagsmuna skyni, má þyngja refsinguna um helming. 

Brjóti héraðsráðunautur, mælingamaður eða annar starfsmaður Búnaðarfélags 
Íslands þær fyrirskipanir, er honum eru settar í erindisbréfi, eða fari ekki eftir 
fyrirmælum laga þessara eða reglugerðar, skal hann sæta sömu refsingu, er að ofan 
gelur, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. Með mál út af brotum 
á þessari grein skal farið sem almenn lögreglumál. 

38. gr. 
Landbúnaðarráðherra gefur út reglugerð, að fengnum tillögum Búnaðarfélags 

Íslands, um framkvæmd laga þessara. Einnig gefur Búnaðarfélag Íslands út fyrir- 
mæli um gerð jarðabóta og úttekt þeirra. 

39. gr 39. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru jafnframt úr gildi numin lög nr. 54 4. júlí 5 5 5 5 J 5 fe já 

1942 — jarðræktarlög og lög nr. 38 7. apríl 1943, um breyting á jarðræktarlögum, 
nr. 54 4. júlí 1942, 

  

Ákvæði til bráðabirgða. 
Meðan eigi er, að dómi Búnaðarfélags Íslands, völ á nægilega mörgum búfræð- 

ingum með sömu eða meiri menntun en gert er ráð fyrir í framhaldsdeild bænda- 
skólans á Hvanneyri, til að gegna héraðsráðunautsstörfum, má til bráðabirgða og 
til eins árs í senn með samþykki Búnaðarfélags Íslands ráða til þessa starfa bú- 
fræðinga með venjulegri búfræðimenntun, og miðast þá launakjör þeirra við X. 
flokk launalaganna. 

Verkfærakaupasjóður leggst niður, og innstæður einstakra hreppabúnaðarfélag: 
greiðist til þeirra. 

Til ársloka 1952 skal þúfnasléttun í túni njóta 400-—500 kr. framlags á ha, að við- 
bættri verðlagsuppbót samkvæmt ákvæðum 19. sr. enda skal framlagið bundið 
því skilyrði, að minnst 44 túnþyýfisins sé sléttaður árlega, meðan þessi ákvæði gilda, 
miðað við skýrslur Búnaðarfélags Íslands yfir túnþyfi í landinu frá 1945. 

Til ársloka 1960 skulu þau býli, er eigi hafa 10 ha tún, njóta 300 kr. framlags á ha 
til jarðræktar að viðbættri verðlagsuppbót. 

Gjört í Reykjavík, 17. maí 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 
(L. S.) 

Hermann Jónasson.
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LOG 46 
22. mai 

um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um meðferð einkamála í héraði. ' 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 
1. gr. 

5. tölul. 3. mgr. 5. gr. laganna orðist svo: 

Málum, þar sem öðrum hvorum aðila er skylt að sæta dómi utan varnarþings 

sins. 
2. gr. 

Orðin „skriflega“ í 11. og 15. tölul. 3. mgr. 5. gr. laganna falli niður. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. — #7" 

Gjört í Reykjavík, 22. mai 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 

(L. S.) 
Ólafur Thors. 

LÖG 47 

um breyting á lögum nr. 44 frá 9. maí 1947, um varnir gegn útbreiðslu næmra 25. maí 

sauðfjársjúkdóma og útrýmingu þeirra. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisrådherra, forseti sameinads Alpingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

9. gr. laganna orðist svo: 1. gr. 
Skylt er ríkissjóði að viðhalda varnarlínum minnst 4 ár eftir að fjárskipti hafa 

farið fram á aðliggjandi svæðum, og varnarlínum, sem einangra svæði þar sem 

garnaveiki hefur verið, skal viðhaldið svo lengi, að fullvíst þyki, að veikin geti ekki 

leynzt í sauðfé eða nautgripum á svæðinu. 

Þegar líður að þeim tíma, að sauðfjársjúkdómanefnd telur ekki ríka þörf á að 

viðhalda varnarlínum vegna sýkingarhættu, skal gefa aðliggjandi héruðum kost á 

að eignast þær endurgjaldslaust, gegn skuldbindingum um að halda þeim við að 

hálfu móti ríkissjóði fyrstu tvö árin og síðan að öllu leyti á sinn kostnað um óákveð- 

inn tíma, þó ekki minna en 5 ár. Ef héruðin óska ekki eftir að taka við varnarlín- 

unum með þessum skilyrðum, skal gefa bændum, hreppsfélögum eða upprekstrar- 

félögum, sem lönd eiga að girðingunum, kost á að kaupa þær fyrir sanngjarnt verð, 

ella skal ráðstafa þeim á annan hátt. 18 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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47 Ákvæðin um ókeypis afhendingu ná ekki til girðingarhólfa og ýmissa smá- 
25. maí girðinga innan fjárskiptasvæða eða væntanlegra fjárskiptasvæða. Slíkar girðingar 

skal selja eða taka upp. 
Þess skal jafnan gætt, að varzla og „eftirlit með varnarlinum hvíli sem mest á 

fjáreigendum, er búa þeim megin girðingar, sem fjárstofn er heilbrigðari. 

2. gr. 
Í stað upphafs 1. málsl. 13. gr. komi: 
Bannað er að flytja sauðfé yfir varnarlínur, a. m. k. næstu 4 ár eftir að fjár- 

skiptum lýkur báðum megin við þær, nema vegna fjárskipta. Þó getur sauðfjár- 
sjúkdómanefnd, ef hún telur hættulaust, leyft flutning lambhrúta til kynbóta milli 
fjárskiptasvæða innan þess tíma, enda sé ekki um að ræða flutning þaðan, sem 
garnaveiki hefur verið. 

3. gr. 
1. málsgrein 37. gr. laganna orðist svo: 
Framlag ríkisins vegna fjárskipta skal miða við fjártölu, samkvæmt skatta- 

framtali tæpum tveim árum áður en fjárskipti hefjast, þannig að við fjárskipti á 
árinu 1950 skal miða við framtal á árinu 1949, þ. e. fjártölu í árslok 1948 o. s. frv. 
Hjá þeim fjáreigendum, sem lógað hafa öllu fé sínu haustið 1948 vegna fyrirhug- 
aðra fjárskipta 1950, skal þó miða fjártöluna við skattaframtal þeirra fyrir tekju- 
árið 1948, enda haldi þeir áfram sauðfjárbúskap á hlutaðeigandi fjárskiptasvæði. 

4. gr. 
38. gr. laganna orðist svo: 
Ríkissjóður skal greiða fjáreigendum bætur, sem svarar hálfu lambsverði á 

bótaskylda kind. Skal framleiðsluráð landbúnaðarins ákveða það, með hliðsjón af 
niðurlagsverði tveggja næstu ára á undan, miðað við meðalvænleika sláturlamba á 
hverju fjárskiptasvæði. 

Kostnað við flutning líffjár á langleiðum inn á fjárskiptasvæði og yfirumsjón 
sauðfjársjúkdómanefndar greiðir ríkissjóður. 

Kostnað við fjárkaup og innansveitar tilfærslu á fé á fjárkaupasvæðum, svo og 
flutningskostnað innan fjárskiptasvæða kosti fjáreigendur sjálfir. 

Fjáreigendur skulu fá keypt, ef unnt er, líflömb, er nema 50% af bótaskyldri 
fíártölu haustið, sem fjárskipti fara fram, samanber þó 39. gr. Skylt er að láta 
bændur, er hafa litla eða enga aðstöðu til mjólkursölu eða annarrar framleiðslu, 
sitja fyrir um liflambakaup, ef ekki fæst áskilin fjártala til úthlutunar. 

Séu nægjanleg líflömb fáanleg, skal fjáreigendum gefinn kostur á að fá allt að 
20% til viðbótar. Sauðfjársjúkdómanefnd er heimilt að gera sérstakar ráðstafanir, 
ef nauðsynlegt þykir, til þess að tryggja, að fjáreigendur fái keypt 50% af bóta- 
skyldri lambatölu ár hvert, og heimilast í því skyni eignarnám, enda komi fullt 
verð fyrir. 

Framlag ríkisins skal greiða ári eftir að fjárskipti hefjast, en vera skal það til 
tryggingar greiðslu á andvirði keyptra líflamba. 

5. gr. 
39. gr. laganna orðist svo (var 40. gr. í lögunum): 
Reynist óumflýjanleg nauðsyn að hafa einhver svæði sauðlaus árlangt, eftir að 

niðurskurður hefur farið fram, skal ríkissjóður greiða fjáreigendum vegna afurða- 
tjóns hálft lambsverð fyrir hverja bótaskylda kind. Þessar bætur skal greiða tveim 
Í aðra framleiðslu. er veiti þeim eigi minni bætur, enda sé það hagkvæmara fyrir rikis- 
sjóð að dómi nefndarinnar. Þessar bætur skal greiða tveim árum eftir niðurskurð 
á svæðinu. Að öðru leyti skal framlagið greitt eins og fyrir er mælt í 38. gr. 
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6. gr. 
Á eftir 39. gr. komi ný grein, er verði 40. gr., svo hljóðandi: 

Bætur þær, er ríkissjóði ber að greiða samkvæmt 38. og 39. gr, má greiða að 

nokkru með 4% ríkisskuldabréfum þannig: 

Bætur samkvæmt 38. gr. er heimilt að greiða að ?% í ríkisskuldabréfum. 

Bætur samkvæmt 39. gr. er heimilt að greiða að % i ríkisskuldabréfum. 

Ákvæði þessi skulu ná til bóta, sem greiða á á yfirstandandi ári og framvegis. 

Ríkissjóði ber að greiða skuldabréfin að fullu, er 5 ár eru liðin frá útgáfudegi 

þeirra. 
Skuldabréf þessi skulu vera fullgild til greiðslu vaxta og afborgana fasteigna- 

veðslána við banka, þó aðeins lána þeirra aðila, er tekið hafa bréfin upp í bóta- 

greiðslur samkvæmt lögum þessum. Skulu bankarnir taka þau með nafnverði. Gerð 

bréfanna, vaxtagreiðslu og annað, sem lýtur að útgáfu þeirra og greiðslufyrirkomu- 

laga bankanna skal ákveða nánar með reglugerð. 
Heimilt er sauðfjársjúkdómanefnd að leysa þá bændur, er verða að vera sauð- 

lausir eitt ár (sbr. 5. gr.) og búa við sérstaklega mikla framleiðsluörðugleika og 

erfiðan fjárhag að dómi nefndarinnar og sauðfjárpestirnar hafa lengi mætt á og 

valdið miklum skaða, að nokkru undan skyldu til að taka á móti greiðslum í 

skuldabréfum eftir ákvæðum þessarar greinar. 

7. gr. 
39. gr. (óbreytt). verður 41. gr. 
41. gr. (óbreytt) verður 42. gr. o. s. frv. 

8. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 25. mai 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 

(L. S.) 
  

Hermann Jónasson. 

LÖG 
um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1946. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

Ríkisreikningurinn fyrir árið 1946 samþykkist með eftirgreindum niðurstöðu- 

tölum: 

Innborganir: Áætlun: Reikningur: 

1. Tekjur samkvæmt 2. gr. fjárlaga .. kr. 88500 000.00 kr. 136 566 139.31 

2. — — 3. — A. —  .. — 33 194 477.00 — 53 993 927.28 

3. — — 3. — B. —  — 10 000.00 — 1650.45 

4. — — 4. — —  — 615.234.00 — 1 194 335.03 

5. — — 5. — —  — 100 000.00 — 6893 860.52 
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25. maí 

48 
25. maí
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Eignahreyfingar samkv. 
Greiðslujöfnuður 

Útborganir: 

Gjöld samkvæmt 7. 

19. — 
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20. gr. fjárlaga 

2. 
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0000... 

. Eignahreyfingar samkv. 20. gr. fjárlaga 

kr. 2 834 681.00 
18 055 442.00 

kr. 25 483 279.63 
4 199 441.50 

  

Kr. 143 309 834.00 Kr. 228 332 633.72 

  

Áætlun: Reikningur: 
kr 1 144 568.00 kr 1 232 599.19 
— 300 000.00 — 307 795.16 
— 1515 576.00 — 2 681 957.00 
— 2 234 926.00 — 2 710 603.35 
— 269 919.00 — 283 123.34 
— 1194 400.00 — 1 798.557.03 
— 7 816 765.00 — 10 368 952.58 
— 790 989.00 — 756 781.97 
— 3 173 385.06 — 4 129 606.69 
— 825 000.00 — 809 467.23 
— 10216817.00 — 10.760.022.94 
— 20832 275.00 — 28312.794.96 
— 3 363 150.00 — 4 312 144.86 
— 6 618 650.00 — 6 926 857.54 
— 943 940.00 — 1428 717.65 
— 3 002 587.00 — 3 615 952.02 
— 21 834 891.00 — 26 043 420.21 
— 2 188 084.00 — 2 348 850.49 
— 2 944 204.00 — 3 381 566.93 
— 10549 724.00 — 11978 522.23 
— 898 500.00 — 2 366 595.04 
— 1 005 285.00 — 1076 270.19 
— 7 472 125.00 — 13 357 705.10 
— 3 771 127.00 — 5 155 657.05 
— 12 000 000.00 — 16 245 874.35 
— 500 000.00 — 7 807 423.77 
— 15 892 947.00 — 58 074 814.85 

Kr. 143 309 834.00 Kr. 228 332 633.72 
  

Gjört i Reykjavik, 25. mai 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. 

(L. S.) 
Þórður Eyjólfsson. 

  

Eysteinn Jónsson. 
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LOG 

um breyting á lögum nr. 62 30. des. 1939, um tollskrå o. fl. 

HANDISAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

forsætisrådherra, forseti sameinads Alpingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

þa
 

1
 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

voru. 

1. gr. 

Á tollskránni í 1. gr. laganna eru gerðar þessar breytingar: 

. Nr. 8 í 12. kafla orðist svo: 

8 Olíufræ og olíurík aldin, einnig mulin ................ 

18 og 19 í 16. kafla orðist svo: 

18 — risínusolía (laxerolía) ......0000000 00... 

19 — önnur jurtafeiti, ót. a. ......000000nen0 0... 00... 

Nr. 2 í 25. kafla orðist svo: 

2 Sandur, åt. á. ....0000ceensse renn. tollfrjáls 

Í stað nr. 16 í 25. kafla komi tvö nr., svo hljóðandi: 

Gips: 
16 — Ótinnið .....000000 000. tollfrjálst 

16a— brennt, mulið eða þvegið .....0000000.0..0.0000... . 

Nr. 1 í 28. kafla orðist svo: 

1 Bróm, fosfór, brennisteinn og brennisteinsmjólk og sam- 

bönd þessara efna innbyrðis, svo og með klóri og 

joði, svo framarlega sem þau falla ekki undir annað 

tollskrárnúmer .......00.000000 0. sessa nn... 

Í stað nr. 11 í 28. kafla komi tvö nr., svo hljóðandi: 

— ediksýra: 

11 — — edik ......00.00 scene 

lla— — önnur ......000000000sssð ss... 

Nr. 51 og 52 í 28. kafla orðist svo: 
51 — metylalkóhól .......000000:0eennne nn... 

52 — isóprópylalkóhól .....000200000000 ee 0nn re... 

Aftan við nr. 60a í 28. kafla bætist orðin: svo og hexan. 

Á eftir nr. 15 í 81. kafla komi nýtt nr., svo hljóðandi: 

152 — hárliðunarvökvar og hárliðunarduft, ét. a. ...... 

Nr. 17 í 44. kafla orðist svo: 

17 Smjörpappír og hvítur pergamentpappir, sem vegur 

40—75 g/m? ........0.000 000 

. Aftan við nr. 21 í 44. kafla tollskrárinnar komi nýr liður, 

svo hljóðandi: 
21a Sellófanpappir ....0c..c0eceesesnsssenn 
Nr. 22 í 44. kafla orðist svo: 

22 Marmarapappír og annar pappír, Óla. „00.00.0000... 

Nr. 33 í 44. kafla orðist svo: 

33 — vaxbornar umbúðir ......0.000000000 000. s 0... 

Nr. 7 í 45. kafla falla niður. 

. Orðin „með eða“ í nr. 19 í 45. kafla falli niður. 

Toll- 

Vöru- 
magns- 
tollur 

eining  Aurar 

1 kg 
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Aftan við nr. 20 í 45. kafla komi nýr liður, svo hljóðandi: 
20a Áprentaður fiskumbúðapappír, enda beri áritunin það 

með sér, að pappírinn sé utan um fisk til útflutnings 
Nr. 1 í 46. kafla B orðist svo: 

Garn: 

Á — tvinni ........... 
5 — netjagarn, Ólitað ..................00000000.. 
Óa— annad ...............0.00 EEG 

Nr. 22 í 60. kafla falli niður. 
Á eftir fyrirsögninni að XV. flokki, „Ódýrir málmar og 
vörur úr þeim“, komi svo hljóðandi athugasemd: 
Aths. Ef inn eru fluttar vörur úr málmum þeim, sem 

teljast til 64.—70. kafla, og vörur þessar eiga að 
koma í hærri tolla en tilsvarandi vörur úr járni og 
stáli í 63. kafla, má fjármálaráðuneytið mæla svo 
fyrir, að greiða skuli af þeim hin lægri aðflutnings- 
gjöld eftir 63. kafla. Allar slíkar lækkanir skulu 
þegar birtar í B-deild Stjórnartíðindanna. 

Á eftir nr. 22 í 63. kafla komi nýtt nr. svo hljóðandi: 
222 Bryggjur, brýr, hús og önnur mannvirki og hlutar til 

þeirra, åt. a. ........0....0 ere reeeeee 
Á eftir nr. 26 í 63. kafla komi nýtt nr., svo hljóðandi: 
26a Fiskkörfur og körfur undir mjólkurflöskur úr vír 

og þess háttar ............00.0...... 00. 
Í stað nr. 85 og 86 í 63. kafla komi þrjú númer, svo 
hljóðandi: 

Blikkdósir og kassar: 
— málaðir, áletraðir, lakkeraðir eða skreyttir: 

85 — — með áletrun, sem ber það með sér, að þeir séu 
ætlaðir undir innlendar framleiðsluvörur til 
útflutnings .............0. 0. 

86 — — Aðrir ............... eee eeden 
86a — annars ...............0 000. 
Aftan við nr. 88 í 63. kafla komi svo hljóðandi athugas.: 
Aths. Fjármálaráðuneytinu er heimilt að færa skálar, sem 

eru pressaðar til vaskagerðar og að öðru leyti 
óunnar, niður í 15% verðtoll. 

Á eftir nr. 9 í 66. kafla komi nýtt nr., svo hljóðandi: 
Ja Mjólkurbrúsar og aðrir brúsar og lok á þá, stærri 
en 10 1 2... 

Vöru- 
magns- 

Toll- tollur 
eining  Aurar 

1 kg 

Verð- 
tollur 

0/0 

2 
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Aftan við nr. 33 í 72. kafla komi nýr liður, svo hljóðandi: 

33a Bindivélar ......0.20000 0000 nn 
Í stað nr. 27—28 í 72. kafla komi eitt númer, svo hljóðandi: 

27 Vélar til bygginga- og mannvirkjagerðar, lyftingar, 

fermingar og affermingar, til graftar, og hlutar til 

þeirra, ét. a., svo og dráttarbrautir og hlutar til 

þeirra, Ót. a. ....0000000 00 nanna 

. Nr. 64 í 72. kafla orðist svo: 

64 Aðrar vélar, ót. a., og hlutar til þeirra .............. 

. Í stað fyrirsagnarinnar að nr. 13—16 í 73. kafla, „Raf- 

magnsbúnaður í báta, bifreiðar og bifhjól“, komi: Raf- 

magnsumbúnaður í bifreiðar, skip og önnur farartæki. 

. Í stað fyrirsagnarinnar að nr. 37—45 í 73. kafla, „Bús- 

áhöld og hlutar til þeirra“ komi: Vélar og áhöld, einkum 

til heimilisnotkunar. 
. Nr. 46—54 í 73. kafla falli niður. 

. Á eftir nr. 1 í 76. kafla komi nýtt númer, svo hljóðandi: 

la Fallhlífar og tilheyrandi ................ tollfrjálsar 

. Nr. 12 í 77. kafla falli niður. 

. Í stað nr. 29—32 í 77. kafla komi þrjú nr., svo hljóðandi: 
Vogir og hlutar til þeirra, ót. a.: 

29 — bÞifreiðavogir (bryggjuvogir) .....00000000....... 

30 — desimalvogir og vogir fyrir rennibrautir ........ 

31 — aðrar .......000. sr 

Við nr. 3 í 79. kafla komi svo hljóðandi athugasemd: 

Aths. Ráðuneytinu er heimilt að fella niður verðtoll af 

orgelum til kirkna. 

Við nr. 11 í 79. kafla komi svo hljóðandi athugasemd: 

Aths. Fjármálaráðuneytinu er heimilt að fella niður að 

nokkru eða öllu leyti aðflutningsgjöld af hljóm- 

plötum með verkum eftir íslenzka höfunda og verk- 

um sungnum og/eða leiknum af Íslendingum. 

Á eftir nr. 10 í 82. kafla komi svo hljóðandi athugasemd: 

Aths. Nú er flutt inn vara úr tilbúnum mótanlegum efn- 

um (plasti) og vara þessi á að koma í hærri tolla 

en tilsvarandi vara úr kátsjúki, trjávið, pappa, 

steini, steinkenndum efnum, leir, gleri eða ódýrum 

málmum, og má þá fjármálaráðuneytið færa tollana 

niður Í samræmi við tollana á vörum úr nefndum 

efnum. Allar slíkar lækkanir skulu þegar birtar í 

B-deild Stjórnartíðindanna. 

XXI. flokkur og 87. kafli orðist svo: 

XXI. FLOKKUR 

Listaverk og safnmunir, ót. a. 

87. kafli. 

Listaverk og safnmunir, ót. a. 

1 Listaverk .......000000 0000 tollfrjáls 

Aths. Tollundanþágan eftir nr. 1 tekur aðeins til frum- 

verksins. Fjármálaráðuneytinu er þó heimilt að 

Toll- 
eining 

1 kg 
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fella nidur adflutningsgjåld af afsteypum, sem Vöru- verð. 
gerðar eru erlendis eftir hér gerðum frummynd- To tóling tollur 
um úr gipsi eða öðru áþekku efni. eining — Aurar —% 

Safnmunir, ót. a.: 
2 — frímerki og önnur slík merki .......... tollfrjáls 
3 — safnmunir til opinberra safna ...... tollfrjálsir 
4 — Aðrir ............. eeee 1 kg 7 30 

2. gr. 
Í stað orðanna „settar eru hér á land um stundarsakir til áframhaldsinnflutnings 

til annarra landa“ í g-lið 3. gr. laganna komi: sem sendar eru í gegnumflutningi 
(transit). 

m. 

n. 

0. 

Á eftir Ilið sömu greinar komi níu nýir stafliðir, svo hljóðandi: 
Að innheimta sömu aðflutningsgjöld af votheysturnum og vélaútbúnaði til að 
steypa þá og af vélum og áhöldum til landbúnaðar og landbúnaðarframleiðslu. 
Að innheimta sömu aðflutningsgjöld af jeep-bifreiðum og almenningsvögnum 
og af vöruflutningabifreiðum. 
Að láta koma til framkvæmda tollfrelsisákvæðið í b-lið 24. gr. samþykktar þeirr- 
ar um alþjóðaflugmál, sem birt var með auglýsingu nr. 45/1947. 
Ad heimta ekki aðflutningsgjöld af tækjum og útbúnaði til Loranstöðvarinnar 
á Reynisfjalli, sem rekin er samkvæmt milliríkjasamningi frá 30. apríl 1947. 
Að láta koma til framkvæmda tollfrelsisákvæði í b- og c-lið 7. gr. alþjóðasamn- 
ings um réttindi Sameinuðu þjóðanna, sem birtur er sem fylgiskjal með lögum 
nr. 13/1948, um heimild til að staðfesta fyrir Íslands hönd alþjóðasamning um 
réttindi Sameinuðu þjóðanna. 
Að heimta ekki aðflutningsgjöld af áhöldum og efni, sem inn er flutt eingöngu 
vegna framkvæmdar samnings frá 16. september 1948, milli ríkisstjórnar Íslands 
og ráðs alþjóðaflugmálastofnunarinnar. 
Að fella niður aðflutningsgjöld af munum, sem sendir eru hingað að gjöf og 
góðgerðafyrirtæki eiga að annast dreifingu á til bágstaddra og þvílíkra. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld af munum, sem aðeins eru fluttir hingað til 
sýningar eða flutnings um stundarsakir og endurútfluttir eru þegar að sýningu 
eða flutningi loknum, og af vélum og áhöldum, sem aðeins eru send hingað til 
reynslu og flutt eru út þegar eftir að þau hafa verið reynd. 
Ad heimta ekki aðflutningsgjöld af áhöldum og efni, sem látið er ókeypis i 
té af National Bureau of Standards í Washington til vísindarannsókna samkvæmt 
samningi frá 1. júlí 1949 milli póst- og símamálastjórnar Íslands og National 
Bureau of Standards í Washington D.C. 

3. gr. 
Í stað orðanna „eða báta“ í síðustu málsgr. 4. gr. laganna komi: báta eða flug- 

véla. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Með lögum þessum er úr gildi 5. liður 1. gr. laga nr. 6/1945, um breyting á lög- 

um nr. 62 30. des. 1939, um tollskrá o. fl. 

Gjört í Reykjavík, 25. maí 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 
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LOG 
um togarakaup rikisins. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjornarskrårinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að láta smíða allt að tíu togara Í Bretlandi með það 

fyrir augum, að þeir verði seldir einstaklingum, félögum eða bæjar- og sveitarfé- 

lögum. 
Til þessara framkvæmda er ríkisstjórninni heimilt að taka allt að kr. 57125000 

eða £ 1 250 000 lán til þess tíma og með þeim kjörum, sem um semst. Veðsetja skal 

togarana með 1. veðrétti til tryggingar láninu, og skal sú veðsetning halda fullu 

gildi, þótt togararnir verði seldir. 

2. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að lána kaupendum togaranna allt að 75% af and- 

virði þeirra. Heimilast henni að nota til þess það lán, sem um ræðir í 1. gr., og taka 

til viðbótar þau lán, sem með þarf. Lánin skulu veitt með sömu kjörum og ríkis- 

stjórnin fær þau. 

3. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 50 25. maí 1949, um viðauka við lög 

nr. 109 31. desember 1945, um togarakaup ríkisins. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 25. maí 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 
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um breyting á lögum nr. 48 25. maí 1949, um hlutatryggingasjóð bátaútvegsins. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með sainþykki 
voru: 

1. gr. 
Á eftir 17. gr. laganna bætist svo hljóðandi 

Ákvæði um stundarsakir. 
Lög nr. 109 30. des. 1943, um hlutatryggingafélög, skulu koma til framkvæmda 

af nýju og gilda árið 1950 um tryggingasjóð sjómanna og útgerðarmanna í Bolunga- 
vík, sem tók til starfa þar árið 1939. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 25. maí 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Evjólfsson. 

(L. S.) 

Ólafur Thors. 

52 LÖG 
25. maí 

um breyting á lögum nr. 29 23. apríl 1946, um hafnargerðir og lendingarbætur. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjårnarskrårinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Á eftir 33. tölulið B-liðar 2. gr. laganna kemur nýr töluliður: 
Hjarðardalsbót í Önundarfirði. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 25. maí 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 

(L. SJ Ólafur Thors. 
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LOG 53 

um breyting á lögum nr. 66 frå 12. april 1945, um útsvör. 25. maí 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisrådherra, forseti sameinads Alpingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

1. gr. 

2.—3. töluliður og niðurlagsmálsgr. 9. gr. laganna falli niður. — 4.—5. tölul. sömu 

greinar verði 2.—3. tölul. 

2. gr. 

2. málsl. 1. málsgr. 10. gr. laganna falli niður. 

3. gr. 

Aftan við 12. gr. laganna komi svo hljóðandi viðbót: 

Nú stundar gjaldþegn fasta atvinnu utan heimilissveitar og meiri hluti atvinnu- 

tekna hans stafar frá þeirri atvinnu, en útsvör verða talin hlutfallslega lægri í heim- 

ilissveit hans en í atvinnusveit, og getur þá atvinnusveit krafizt þess, þótt útsvari 

gjaldþegns sé ekki skipt, að hann greiði henni útsvar, sem nemur þeirri upphæð, er 

honum hefði borið að greiða í atvinnusveit umfram það, er hann greiðir í heimilis- 

sveit. 
Heimilissveit er skylt að innheimta útsvarsauka þennan, samkv. úrskurði yfir- 

skattanefndar í umdæmi heimilissveitar, og standa atvinnusveit skil á honum. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu útsvara 1950. 

Gjört í Reykjavík, 25. mai 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Evjólfsson. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

LÖG 54 
25. maí 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja nokkrar jarðir í opinberri eigu. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 
1. gr. 

Að fengnum meðmælum viðkomandi hreppsnefndar og sýslunefndar heimilast 

ríkisstjórninni að selja eftirtaldar jarðir:
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54 1. Þjóðjörðina Bakka í Svarfaðardal i Eyjafjarðarsýslu ábúandanum Þór Vil- 25. maí hjálmssyni, enda verði jörðin gerð að ættaróðali samkvæmt lögum nr. 116 1943. 
2. Eyðijörðina Fagranes í Öxnadal í Eyjafjarðarsýslu Rúti Þorsteinssyni bónda 

í Engimýri. 
3. Eyðijörðina Granda í Ketildalahreppi, enda sé við söluna tekið tillit til þeirrar 

greiðslu, er ríkissjóði hefur verið gert að greiða fráfarandi ábúanda. 

Söluverð jarðanna skal ákveðið af dómkvöddum mönnum. Við mat Granda 
skal taka tillit til þess, að ríkissjóði hefur við úttekt verið gert að kaupa hús og 
mannvirki fráfaranda á kr. 6875. Við mat á F agranesi skal taka tillit til, hversu 
semst við Brunabótafélag Íslands um greiðslu vegna brunatjóns, sem jarðareigandi 
á á hendur félaginu, og haga matinu í samræmi við það. 

Ríkisstjórninni heimilast að hafa skipti á jörðinni Klettakoti, sem er eign ríkis- 
ins, og jörðinni Straumi, sem Edilon Guðmundsson bóndi í Stóra-Langadal er eig- 
andi að. Báðar þessar jarðir eru í Skógarstrandarhreppi í Snæfellsnessýslu. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 25. maí 1950. 
Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 

(L. S.) 
  

Hermann Jónasson. 

55 LÖG 
25. maí um breyting á lögum nr. 25 1946, um landshöfn í Keflavíkur- og 

Njarðvíkurhreppum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA Ístanps 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 
gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

1. gr. 
Í stað „10 millj. kr.“ í 2. gr. laganna komi: 15. millj. kr. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 25. maí 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 
(L. S.) 

Ólafur Thors. 
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LOG 
um breyting á lögum nr. 39 7. april 1943, um húsaleigu. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisrådherra, forseti sameinads Alpingis og forseti hæstaréttar, 

gjåra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru; . 

1. gr. 

1. málsgr. 1. gr. laganna orðist svo: 

Leigusala er óheimilt að segja upp leigusamningum um húsnæði, nema hon- 

um sé að dómi húsaleigunefndar þess brýn þörf til íbúðar fyrir sjálfan sig, syst- 

kini sin eða skyldmenni í beinni línu, kjörbörn og fósturbörn, enda hafi hann 

eignazt hús það, sem íbúðin er í, fyrir Í. jan. 1946. Þegar sérstaklega stendur á, get- 

ur húsaleigunefnd þó leyft aðfluttum opinberum starfsmanni, sem eignazt hefur 

hús á starfssvæði sínu eftir 1. jan. 1946, að segja upp leigusamningum um hús- 

næði í húsinu, verði honum talin þess brýn þörf til íbúðar fyrir sjálfan sig. 

2. gr. 

Við 4. gr. laganna bætist: 
Þegar leigusali leigir ibúð öðrum en skyldmennum sínum, sbr. 1. gr. skal 

hann leitast við að leigja hana fjölskyldu, er hefur á framfæri sínu börn innan 

16 ára aldurs, og jafnan leita tillagna húsaleigunefndar um ráðstöfun íbúðar- 

innar, áður en hann leigir hana öðrum. 

3. gr. 

1. 1. málsgr. 8. gr. laganna orðist svo: 

Í Reykjavík skal skipa þriggja manna húsaleigunefnd. Tveir af þeim skulu 

skipaðir af ríkisstjórninni, annar eftir tilnefningu Leigjendafélags Reykjavíkur og 

hinn eftir tilnefningu Fasteignaeigendafélags Reykjavíkur, en hæstiréttur skipar 

þann þriðja, og er hann formaður nefndarinnar. Þrír varamenn skulu skipaðir á 

sama hátt. Formaður og varaformaður nefndarinnar skulu vera lögfræðingar. 

II. Í stað 2. og 3. málsgr. sömu gr. laganna komi: i 

Húsaleigunefnd úrskurðar um gildi uppsagnar og önnur þau atriði, er greinir 

í lögum þessum, og framkvæmir mat á húsaleigu og staðfestingu á leigumálum sam- 

kvæmt lögunum. Skulu allir nefndarmenn vera á fundi, þegar ákvarðanir eru teknar, 

og taka þátt í atkvæðagreiðslu. Nú er aðalmaður forfallaður, og kemur þá vara- 

maður í hans stað. Afl atkvæða ræður úrslitum máls. 

4. gr. 

Við 1. málsgr. 9. gr. laganna bætist: i 

Nu er félag leigjenda og félag fasteignaeigenda starfandi í bæjarfélagi eða 

þorpi, og tilnefna þau þá sinn manninn hvort í húsaleigunefnd, en bæjar- eða 

sveitarstjórn kýs þá ekki menn í nefndina. i 

5. gr. 

Vid 12. gr. laganna bætist ny målsgr., svo hljóðandi: 

Hámark þeirrar húsaleigu, að viðbættri vísitöluuppbót samkv. 6. gr., sem ákveða 

má fyrir íbúðarhúsnæði, skal vera 7 krónur á mánuði fyrir hvern fermetra gólf- 

1950 

56 
25. maí
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56 flatar íbúðarinnar, séu húsin byggð fyrir árslok 1944, en 8—9 krónur fyrir hvern 25. maí fermetra í húsum, sem byggð eru 1945 og síðar. Nú er lofthæð íbúðar minni en 2,5 m, og lækkar þá hámark þetta hlutfallslega sem því nemur, er hæðin er minni en 2,5 m. Nú er greidd hærri húsaleiga en ákvæði laga þessara heimila, og skal leigan þá lækkuð samkv. hámarksákvæðunum hér að framan. 

6. gr. 
Í stað „10—10000 krónum“ í 17. gr. laganna komi: 200—50000 krónum. 

7. gr. 
Við bráðabirgðaákvæði laganna bætist: 

1. Þau ákvæði laga þessara, er snerta leigu á einstökum herbergjum, sem leigð 
eru út frá íbúðum, falla úr gildi 1. október 1950. 

2. Þann 14. maí 1951 falla úr gildi: 
a. Ákvæði laganna um atvinnuhúsnæði. 
b. Ákvæði laganna um leiguíbúðir, sem eru í því sama húsi sem húseigandi 

býr sjálfur í. 
3. Önnur ákvæði laganna falla úr gildi 14. mai 1952. 

Bæjar- og sveitarstjórnum er heimilt að ákveða, að þau ákvæði laganna, sem 
greinir í 2. tölul. b. og 3. tölulið, skuli gilda áfram fyrir hlutaðeigandi bæjar- eða 
sveitarfélag. 

Nú verða lögin í gildi á einhverjum stöðum eftir 14. maí 1952, og skulu þá 
hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarfélög greiða allan kostnað af framkvæmd laganna 
frá þeim tíma. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 8. gr. 

Gjört í Reykjavík, 25. maí 1950. 
Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

57 LÖG 
25. maí 

um breyting á lögum nr. 35 1. apríl 1948, um sementsverksmiðju. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjornarskrårinnar, 

forsætisrådherra, forseti sameinads Alpingis og forseti hæstaréttar, 
gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru: 

1. gr. 
Í stað orðanna „allt að 15 millj. króna“ í 2. gr. komi: allt að 46 millj. króna. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 2. gr. 

Gjört i Reykjavik, 25. mai 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 
(L. S.) 

Olafur Thors. 
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LOG 
um breyting á lögum nr. 100 14. maí 1940, um skógrækt. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 
1. gr. 

Á eftir 17. gr. laganna komi tvær nýjar greinar, svo hljóðandi, og breytist 

greinatalan samkvæmt þvi: 

a. (18. gr.) Komist búfé (sauðfé eða geitfé) inn á skógræktarsvæði, sem afgirt 

er með girðingu, sem viðurkennd hefur verið fullgild vörn fyrir ágangi bú- 

fjár af viðkomandi úttektarmönnum, má umsjónarmaður skógræktarsvæðisins 

láta rannsaka, hverjir eru eigendur fjárins, og láta merkja það. Síðan skal tafar- 

laust tilkynna hreppstjóra, hverjir eru eigendur fjárins og hvernig féð var merkt, 

en hreppstjóri tilkynnir það síðan eigendum. Skal eigendum gefinn kostur á að 

vitja fjárins, ef fært þykir að áliti hreppstjóra. 

Komist sömu skepnur aftur inn á svæðið, og verði göllum á girðingunni 

og óvenjulegum snjóalögum, sbr. þó.ákvæði 3. málsgr., eigi um kennt, að dómi 

úttektarmanna hreppsins, getur hlutaðeigandi umsjónarmaður skógræktar- 

svæðisins afhent fénaðinn hreppstjóra með kröfu um, að hann láti þegar lóga 

skepnunum og koma þeim í verð. Við þeirri kröfu er hreppstjóra skylt að verða, 

en skógareigandi er skyldur að greiða fjáreigendum það, sem á kann að vanta, 

að þeir fái fullt verð fyrir skepnur sinar. Tvöfalt niðurlagsverð greiðir skógar- 

eigandi, hafi gallar á girðingunni orðið þess valdandi, að dómi úttektarmanna, 

að féð komst inn í hana. 

Nú verða óvenjuleg snjóalög, svo að hætta er á, að skógræktargirðingu fenni 

í kaf. Skal þá girðingareigandi eða eftirlitsmaður hans tilkynna fjáreigendum 

í nágrenni girðingarinnar hættu þá, er af þeim stafar, og ber þá þeim fjáreigend- 

um, er slíka viðvörun hafa fengið, að hafa gætur á fé sínu og halda því frá við- 

komandi girðingu. 

Rísi ágreiningur um bætur samkvæmt grein þessari, skulu tveir dómkvaddir 

menn meta þær. Rétt er aðilum að krefjast yfirmats, er þrír dómkvaddir menn 

framkvæma. Ákvörðun yfirmatsmanna um bætur og kostnað verður eigi skotið 

til dómstóla. 

Séu hreppstjóri eða úttektarmenn eða nánustu vandamenn þeirra við málið 

riðnir (eigi t. d. eitthvað af fénu), kveður sýslumaður eða bæjarfógeti óvil- 

hallan mann eða menn i þeirra stað. 

b. (19. gr.) Heimilt er hreppsnefndum og bæjarstjórnum að ákveða, að ákvæði 

næstu greinar hér á undan skuli gilda um trjáræktarreiti einstakra manna innan 

umdæmisins, sem ekki falla undir ákvæði 18. gr. Enn fremur nær heimild þessi 

til garðlanda. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 2, gr. 

Gjört í Reykjavík, 25. mai 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Evjólfsson. 

(L. S.) 
  

Hermann Jónasson. 
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LOG 
um breyting á lögum nr. 22 19. marz 1950, um gengisskráningu, 

launabreytingar, stóreignaskatt, framleiðslugjöld o. fl. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 
gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

1. gr. 
Upphaf 6. gr. laganna orðist svo: 
Vísitala framfærslukostnaðar, sbr. 3. gr., skal reiknuð mánaðarlega, og skal sleppt broti úr stigi, hálfu eða minna, en annars hækkað i heilt stig. Skal hækka 

laun .... 

2. gr. 
Aftan við 6. gr. laganna komi: 
Ekki skal það varða missi vísitöluuppbótar, þótt verkalýðsfélag færi kauptaxta 

sinn til móts við vegið meðaltal kauptaxta félaga ófaglærðra verkamanna, þó ekki yfir 3 kr. grunnkaup á klukkustund. 
Standi yfir vinnudeila eða samningaumleitanir við gildistöku laganna, skal það talið jafngilt kjarasamningi fyrir 19. marz 1950, ef deiluaðilar semja síðar um kaup- 

gjald, sem sannanlega lá fyrir sem fast tilboð frá atvinnurekendum fyrir þann dag. 

3. gr. 
„Aftan við 1. mgr. 11. gr. laganna komi: 
Heimilt er ráðherra að fella niður gjald þetta af þeim hluta aflans, sem látinn er 

til vinnslu í fiskimjölsverksmiðju beint úr skipi eða til framleiðslu annarra afurða 
í sambandi við nýjan iðnað. 

. 4. gr. 
a. Síðasti málsl. 8. mgr. 12. gr. laganna orðist svo: Til greiðslu á skattinum er 

heimilt að afhenda fasteignir með því matsverði, sem ákveðið er í lögum þessum. 
b. Aftan við fyrsta málsl. 9. mgr. sömu lagagreinar bætist: þar með talin hluta- 

fjár- og stofnfjáreign. 

5. gr. 
Aftan við 16. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi: 
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum settum samkvæmt þeim, önnur en 

þau, sem 15. gr. tekur til, skulu varða sektum allt að 50 þús. kr., nema þyngri refs- 
ing liggi við samkvæmt öðrum lögum, og skulu sektirnar renna í ríkissjóð. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 25. maí 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 
(L. S.) 

  

Björn Ólafsson. 
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LOG 60 
25. mai 

um sérstaka lækkun tekjuskatts af lågtekjum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 
1. gr. 

Veita skal sérstaka tilslökun í tekjuskatti af hreinum tekjum 20 þúsund kr. 

eða lægri, álögðum 1950. Skattlækkunin ákveðst þannig, að tekjuskattur gjaldanda 

með 20 þúsund krónur í hreinar árstekjur, og konu og barn á framfæri, miðað við 

Reykjavík, skal lækkaður um 33% af hundraði. 

Þeirrar hlutfallslækkunar í tekjuskatti, sem þessi gjaldandi fær, skulu allir þeir 

njóta, sem jafnháan eða lægri tekjuskatt hafa, þó aðeins þeir er hljóta niðurfærslu 

tekna samkv. 14. gr. laga nr. 20/1942. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. ? gr. 

Gjört í Reykjavik, 25. mai 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 61 
. . Lá . 

* .. . . 25. mai 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku hjá efnahagssamvinnustjórninni 

í Washington. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 
1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að taka allt að 2 millj. dollara lán, sem efnahagssam- 

vinnustjórnin í Washington veitir fyrir milligöngu Export Import Bank, með þeim 

kjörum, sem almennt gilda um slík lán. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 2. gr. 

Gjört í Reykjavik, 25. mai 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jónsson. 
20
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LOG 
um breyting á lögum nr. 7 12. jan. 1945, um jarðræktar- og húsagerðar- 

samþykktir í sveitum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 
gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

1. gr. 
Í 8. gr. laganna komi orðið „vélanefnd“ á tveim stöðum í stað orðsins verk- 

færanefnd. 

2. gr. 
a. Fyrir „allt að 3 millj. kr.“ í 9. gr. laganna komi: allt að 6 milljónum kr. 
b. Í 

a. 

b. 

stað orðsins „verkfæranefnd“ í sömu lagagrein komi: vélanefnd. 

3. gr. 
Í stað orðsins „Verkfæranefnd“ í byrjun 2. málsl. 10. gr. laganna komi: Véla- 
nefnd. 

Í stað tveggja síðustu málsgr. sömu lagagreinar komi: 
Búnaðarfélag Íslands annast reikningshald sjóðsins og ávísar úr honum eftir 

tillögum vélanefndar ríkisins. Hvert samband heldur séreign sinni í sjóðnum. 
Fyrningarsjóðinn skal ávaxta í Búnaðarbanka Íslands. Þó er heimilt að ávaxta 
séreignir einstakra ræktunarsambanda í sparisjóðum eða bönkum, er starfandi 
eru á svæðum viðkomandi búnaðarsambands. Hvert ræktunarsamband skal 
senda Búnaðarfélagi Íslands skilagrein fyrir fyrningargjaldinu í lok hvers 
reikningsárs. 

Heimilt er ræktunarsamböndum og félögum með samþykki Búnaðarfélags 
Íslands að hafa allt að helmingi fyrningargjaldsins í rekstri sínum gegn sýslu- 
ábyrgð og sömu vöxtum og innlánsvextir í Búnaðarbankanum eru. 

Nú hefur ræktunarsamband ekki lagt í fyrningarsjóð svo sem lög og reglu- 
gerð mæla fyrir, og er þá stjórn Búnaðarfélags Íslands heimilt að halda eftir 
þeirri upphæð, sem vangreidd er, af jarðræktarstyrk þeim, sem greiða ber 
vegna jarðabóta í hlutaðeigandi ræktunarsambandi. 

4. gr. 
Í stað orðanna „Verkfæranefnd ríkisins skal hafa eftirlit með“ í upphafi 11. gr. 
laganna komi: Vélanefnd ríkisins skal í samráði við stjórn Búnaðarfélags Ís- 
lands hafa eftirlit með. 

Í stað orðanna „að dómi verkfæranefndar“ í sömu lagagrein komi: að dómi 
vélanefndar. 

5. gr. 
12. gr. laganna orðist svo: 
Búnaðarfélag Íslands og vélanefnd ríkisins skulu halda námskeið fyrir þá menn, 

er eiga að vinna með vélknúnum jarðvinnslutækjum, enda hafa þeir menn einir 
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rétt til að vinna með slíkum tækjum, sem eru viðurkenndir til þess hæfir af véla- 62 

nefnd ríkisins. Kostnaður samkvæmt 11. og 12. gr. greiðist úr ríkissjóði. 25. maí 

6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 25. maí 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 

(L. S.) 
  

Hermann Jónasson. 

LÖG 63 
25. maí 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til lánveitinga til Sogs- og Laxárvirkjana 

og til lántöku vegna sömu fyrirtækja. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsælisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að lána Sogsvirkjuninni og Laxárvirkjuninni i Þing- 

eyjarsýslu allt að 2 millj. Bandaríkjadollara af framlögum frá efnahagssamvinnu- 

stjórninni í Washington með þeim skilmálum, sem ríkisstjórnin telur nauðsynlega, 

og gegn þeim tryggingum, er hún tekur gildar. 

2. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að taka allt að 26 millj. króna lán eða jafnvirði þeirrar 

fjárhæðar í erlendri mynt og endurlána Sogsvirkjuninni og Laxárvirkjuninni, allt 

með þeim kjörum, er ríkisstjórnin ákveður, og gegn þeim tryggingum, er ríkisstjórnin 

tekur gildar. 
Lánveiting til Laxárvirkjunar er þó bundin því skilyrði, að samningar um sam- 

eign og framkvæmd viðbótarvirkjunar Laxár takist milli ríkisstjórnarinnar og Akur- 

eyrarbæjar á sama grundvelli og samið hefur verið milli ríkisstjórnarinnar og Reykja- 

vikurbæjar um viðbótarvirkjun Sogsins. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 25. maí 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jónsson.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 54 25. maí 1949, um Laxárvirkjunina. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Í stað orðanna „allt að 22 milljónum króna“ í 2. gr. laganna komi: allt að 38 

milljónum króna. 

2. gr. 
3. gr. laganna orðist svo: 
Ríkissjóður getur hvenær sem er gerzt meðeigandi að Laxárvirkjuninni. Frá 

því lög þessi ganga í gildi og þar til lokið er næstu framhaldsvirkjun á hann 
rétt á að gerast eigandi að 15 hundraðshlutum, að 35 hundraðshlutum, þegar henni 
er lokið, en að helmingi, þegar lokið er næstu aukningu virkjunarinnar þar á eftir. 
Kaupir ríkissjóður þá tiltölulegan hluta af þeim mannvirkjum, sem fyrir eru í 
fyrirtækinu. Kaupverðið eða hluta þess má ríkissjóður inna af hendi með því að 
taka að sér greiðslu á tilsvarandi hluta lána og annarra greiðsluskuldbindinga fyrir- 
tækisins. Kaupverð mannvirkja, sem fyrir eru, þegar lög þessi ganga í gildi, skal, 
ef samkomulag fæst ekki, ákveðið með mati samkvæmt lögum um framkvæmd 
eignarnáms, en kaupverð þeirra mannvirkja, sem gerð eru eftir þann tíma, skal vera 
kostnaðarverð þeirra, að frá dreginni eðlilegri fyrningu. 

Þegar ríkissjóður er orðinn meðeigandi að Laxárvirkjuninni, framkvæma Ak- 
ureyrarkaupstaður og ríkissjóður í félagi aukningar virkjunarinnar og kosta þær 
að réttri tiltölu við eignarhlutdeildir Þeirra, unz fallið við Brúar er fullvirkjað, 
nema samkomulag verði milli aðila um aðra tilhögun. Ríkisstjórnin getur þá heim- 
ilað stjórn Laxárvirkjunarinnar að ráðast í virkjunaraukningar, þegar þeirra er 
þörf að dómi ríkisstjórnarinnar, og tekið til þess lán eða ábyrgzt lán, sem stjórn 
Laxárvirkjunarinnar tekur í því skyni, að upphæð allt að 45 milljónum króna. 

3. gr. 
4. gr. laganna orðist svo: 
Þegar ríkissjóður er orðinn meðeigandi að Laxárvirkjuninni, skal stjórn fyrir- 

tækisins falin nefnd 5 manna, sem nefnist stjórn Laxárvirkjunarinnar. Þar til ríkis- 
sjóður er orðinn eigandi að helmingi Laxárvirkjunarinnar, tilnefnir bæjarstjórn 
Akureyrar 3 menn í stjórnina, en ríkisstjórnin 2. Þegar ríkissjóður er orðinn eigandi 
að hálfu fyrirtækinu, tilnefnir bæjarstjórn 2 menn í stjórnina, ríkisstjórnin 2, en 
hæstiréttur tilnefnir þá 5. manninn. Stjórnin skal skipuð til þriggja ára í senn. 

Stjórn Laxárvirkjunarinnar hefur á hendi stjórn og rekstur hennar, undirbún- 
ing og framkvæmd aukninga og breytinga á mannvirkjum hennar. Hún getur ekki 
skuldbundið eigendurna að því er snertir ábyrgð á lánum og greiðsluskuldbinding- 
um til aukinna framkvæmda eða breytinga á mannvirkjum, nema að fengnu sam- 
þykki þeirra hvors um sig. 

Þegar ríkissjóður er orðinn meðeigandi að Laxárvirkjuninni, skulu nánari fyrir- 
mæli um stjórn og rekstur virkjunarinnar sett i reglugerð, sem stjórn Laxárvirkj- 
unarinnar setur með samþykki beggja eigenda og ráðherra staðfestir, sbr. og 1. gr. 
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4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 25. maí 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 

(L. S.) 
  

Hermann Jónasson. 

LÖG 

um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 56/1927, um skemmtanaskatt 

og þjóðleikhús, o. fl. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA Ístanns 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

1. gr. 

6. gr. laganna orðist svo: 

Skemmtanaskatti þeim, sem innheimtur er samkvæmt lögum þessum og við- 

aukum við þau, skal varið þannig: 

a. 25% skattsins renni í rekstrarsjóð þjóðleikhússins, og skal honum varið sam- 

kvæmt ákvæðum laga nr. 86/1947, um þjóðleikhús. 

b. 32% skattsins renni í þjóðleikhússjóð, til að ljúka byggingu þjóðleikhússins. 

c. 35% skattsins renni í félagsheimilasjóð, og skal honum varið eftir því sem fyrir 

er mælt í lögum nr. 77/1947, um félagsheimili. 

d. 8% skattsins renni til lestrarfélaga og til kaupa á kennslukvikmvndum. Skal 

% hluti þess fjár renna í styrktarsjóð lestrarfélaga, en Y til kennslukvikmynda- 

safns. 

2. gr. 

Heimilt er ríkisstjórninni að innheimta skemmtanaskatt samkvæmt lögum nr. 

56/1927 og viðaukum við þau með 10% álagi, er renni Í byggingarsjóð þjóðleikhúss- 

ins, þangað til byggingin er að fullu greidd. 

3. gr. 

Hagnaður viðtækjaverzlunar ríkisins árin 1950, 1951 og 1952 skal renna í bvgg- 

ingarsjóð þjóðleikhússins. Um sama tíma frestast framkvæmd síðari málsgreinar 

14. gr. 1. nr. 68/1934, um útvarpsrekstur ríkisins. 

4. gr. 

Byggingarnefnd þjóðleikhússins er heimilt með samþykki ráðherra að taka lán 

til að ljúka byggingu þjóðleikhússins, enda skal lánið endurgreitt af tekjum þjóð- 

leikhússins. 
, 

1950 

64 
25. maí 

65 
25. maí



1950 

65 
25. mai 

66 
31. mai 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 
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5. gr. 
Lög þessi gilda frá og með 1. júní 1950 og þangað til byggingarskuld sú, er 

á þjóðleikhúsinu hvílir nú, er að fullu greidd. Um sama tíma skal frestað framkvæmd 
laga nr. 85/1947. Frá 1. júní 1950 eru úr gildi numin lög nr. 53/1949. 

Gjört í Reykjavík, 25. maí 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 
(L. S.) 

  

Björn Ólafsson. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 
um framkvæmd á viðskiptasamningi við Pólland. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjornarskrårinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 
gjöra kunnugt: Viðskiptamálaráðherra hefur tjáð oss, að brýna nauðsyn beri til 

að gefa út lög um framkvæmd viðskiptasamninga við Pólland, sem undir- 
ritaðir voru 14. júní 1948 og 7. apríl 1949. 

Bráðabirgðalög um þetta efni, sem sett voru 28. október 1949, hlutu 
ekki fullnaðarafgreiðslu á nýloknu Alþingi. Sökum þess að útflutningi til 
Póllands samkvæmt samningum þessum var lokið áður en gengi íslenzkrar 
krónu var lækkað í marzmánuði s. 1., en innflutningi ólokið enn þá, er enn 
óráðstafað talsverðum fjárhæðum, sem verja ber til vörukaupa í Póllandi. 
Til þess að raska ekki grundvelli viðskiptanna við Pólland og halda sölu- 
gengi dollars í viðskiptum við það land samkvæmt fyrrgreindum samning- 
um óbreyttum, telur ríkisstjórnin brýna nauðsyn bera til að gefa út bráða- 
birgðalög samkvæmt heimild í 28. gr. stjórnarskrárinnar á þessa leið: 

1. gr. 
Úr verðjöfnunarsjóði Póllandsviðskipta skal greiða til að lækka verð á dollur- 

um til kaupa á vörum og til greiðslu á þjónustu samkvæmt viðskiptasamningi milli 
Íslands og Póllands, undirrituðum 14. júní 1948, og viðbótarsamningi undirrituð- 
um 7. apríl 1949, kr. 979.98 á hverja 100 dollara frá skráðu sölugengi Bandaríkja- 
gjaldeyris, sem nú er kr. 1632.00 miðað við 100 dollara. Jafnframt skal gengishagn- 
aður á inneign Landsbanka Íslands, sem myndaðist við gengislækkunina í marz 
1950, vegna fyrrnefndra samninga, renna í verðjöfnunarsjóð Póllandsviðskipta. 

Komi í ljós, að endurgreiða þurfi að einhverju leyti andvirði vara sem fluttar 
hafa verið út til Póllands samkvæmt fyrrnefndum samningum, svo sem vegna 
skemmda eða af öðrum ástæðum, skal verja fé úr verðjöfnunarsjóði Póllandsvið- 
skipta til að lækka sölugengi þeirra dollara, sem til endurgreiðslu þarf, um kr. 
979.98 á hverja 100 dollara, frá skráðu sölugengi Bandaríkjadollarans. 

2. gr. 

Gjört í Reykjavík, 31. maí 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 
(L. S.) 

  

Björn Ólafsson. 
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BRÁÐABIRGÐALÖG 67 
16. júni 

um skyldu bæjar- og sveitarsjóða til að greiða uppbót int 

á laun skólastjóra og kennara við barnaskóla. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Fjármálaráðherra hefur tjáð oss, að nauðsynlegt sé að setja 

bráðabirgðalög um skyldu bæjar- og sveitarsjóða til að greiða sömu upp- 

bætur á þann hluta launa skólastjóra og kennara barnaskólanna, sem 

bæjar- og sveitarsjóðir greiða, eins og ríkissjóður greiðir á sinn hluta laun- 

anna árin 1949 og 1950. Ákvæðin um launauppbót voru sett af Alþingi með 

það fyrir augum, að allir, sem laun taka samkvæmt launalögum, skyldu 

verða þeirra aðnjótandi á öll sín grunnlaun. Hins vegar fólst ekki í þeim 

lagaleg skylda fyrir bæi og sveitarfélög að inna þessar greiðslur af hendi, 

og í framkvæmdinni hefur það orðið þannig: að um helmingur bæjar- og 

sveitarfélaga hafa greitt uppbætur á laun skólastjóra og kennara barna- 

skólanna, en aðrir ekki. 

Með því að vér föllumst á, að brýna nauðsyn beri til þess, að bæjar- 

og sveitarsjóðir séu nú þegar skyldaðir til að inna þessar greiðslur af hendi, 

gefum vér út bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar, á þessa 

leið: 

1. gr. 

Bæjar- og sveitarsjóðum ber að greiða sömu uppbætur á þann hluta grunn- 

launa skólastjóra og kennara við barnaskóla, sem greiða á úr bæjar- og sveitar- 

sjóðum, samkv. 15. gr. launalaga nr. 60 1945, eins og ríkissjóður hefur greitt á 

sinn launahluta árin 1949 og 1950, samkv. þingsályktunum frá 18. maí og 20. des. 

1949, og ber að greiða frá 1. júní til áramóta 1950, samkvæmt ákvæði 19. gr. 2. lið 

fjárlaga fyrir árið 1950. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 16. júni 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jónsson. 
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68 
30. júní 

69 
21. júní 

Stjórnartíðindi 1950, A. 9. 160 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um breyting á lögum nr. 22/1950, um gengisskráningu, launabreytingar, 

stóreignaskatt, framleiðslugjöld o. fl. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Viðskiptamálaráðherra hefur tjáð mér, að nauðsynlegt sé að breyta 

ákvæðum 14. gr. laga nr. 22/1950, um gengisskráningu, launabreytingar, 
stóreignaskatt, framleiðslugjöld o. fl. á þann veg, að skattálagning sam- 
kvæmt lögunum verði falin skattstjóranum í Reykjavík, en um innheimtu, 
lögtaksrétt, vangoldinn skatt og viðurlög fari að öðru leyti, eftir því sem við 
á, eftir ákvæðum laga um tekjuskatt og eignarskatt nr. 6 1935. 

Af framangreindum ásæðum telur viðskiptamálaráðherra brýna nauð- 
syn bera til að sett verði með bráðabirgðalögum ákvæði, er breyta 14. gr. 
fyrrnefndra laga á þann hátt, er að framan segir. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnar- 
skrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 
Fyrri málsgrein 14. gr. orðist svo: 
Skattur samkvæmt 12. gr. laga þessara skal ákveðinn af skattstjóranum í 

Reykjavík, sem einnig úrskurðar kærur út af álagningu skattsins, og má áfrýja 
úrskurði hans til fjármálaráðuneytisins. Um innheimtu, lögtaksrétt, vangoldinn 
skatt og viðurlög fer að öðru leyti, eftir því sem við á, eftir ákvæðum laga um tekju- 
skatt og eignarskatt, nr. 6 1935. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 30. júní 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L.S) 
  
Björn Ólafsson. 

AUGLÝSING 

um viðskipta- og greiðslusamning milli Íslamtis og Tékkóslóvakíu. 

Hinn 19. maí 1950 var undirritaður í Prag viðskipta- og greiðslusamningur 
milli Íslands og Tékkóslóvakíu. 

Samkvæmt samningi þessum, er gildir frá 1. maí 1950 til 30. apríl 1951, 
er gert ráð fyrir að Íslendingar selji Tékkum hraðfrystan fisk, sild, fiskimjöl, 
þorskalýsi, niðursoðnar fiskafurðir, loðskinn og roð, en frá Tékkóslóvakíu er 
meðal annars gert ráð fyrir kaupum á vefnaðarvöru, skófatnaði, hjólbörðum, 
pappír, gleri, byggingarvörum, vélum og verkfærum, búsáhöldum o. fl. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 21. júní 1950. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Agnar Kl. Jónsson. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.  
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AUGLYSING 70 
29. júní 

um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. rn 

Forseti Íslands, herra Sveinn Björnsson, kom i dag ur för sinni til útlanda og 

hefur á ný tekið við stjórnarstörfum. 

Forsætisráðuneytinu, 29. júni 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. 
  

Birgir Thorlacius. 

AUGLÝSING 71 
13. júlí 

um viðskiptasamning milli Íslands og Ungverjalands. 

Hinn 30. mai 1950 var undirskrifaður í Budapest viðskipta- og greiðslu- 

samningur milli Íslands og Ungverjalands. Samkvæmt samningi þessum lofa 

ríkisstjórnir beggja landa að veita gagnkvæmt innflutnings- og útflutningsleyfi 

fyrir þeim vörutegundum, sem sérstaklega eru tilgreindar í vörulistum, er fylgja 

samningnum. 
Ákveðið er að greiðslur fyrir vörur fari fram í sterlingspundum yfir ung- 

verskan reikning í London og ber að reikna kröfur og skuldbindingar samkvæmt 

samningnum i sterlingspundum. Tekið er fram, að báðir aðilar skuli leitast við 

að finna aðrar leiðir til gagnkvæmra greiðslna, ef erfiðleikar skyldu verða á þvi 

að framkvæma þá leið, er að framan getur svo að tryggt sé, að viðskiptin geti 

haldið áfram hindrunarlaust. 

Samningurinn gildir frá 30. mai 1950 í eitt ár og báðir aðilar lýsa sig reiðu- 

búna til þess að ganga til nýrra viðræðna um endurnýjun samningsins, áður en 

hann fellur úr gildi, ef annar hvor óskar þess. 

Af Íslands hálfu er ráðgert að selja til Ungverjalands þessar vörur: Fiski- 

eða sildarmjöl, hval- eða sildarlýsi, þorskalýsi, gærur, garnir, loðskinn, niður- 

suðuvörur, ull o. fl. 
Af hálfu Ungverjalands er ráðgert að selja til Íslands þessar vörur: Hveiti, 

rúgmjöl, haframjöl og ýmsar iðnaðarvörur. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið hinn 13. júlí 1950. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Agnar Kl. Jónsson. 

AUGLÝSING 72 
14. júli 

um löggilding nýrrar lyfjaskrár. 

Samkvæmt tillögum heilbrigðismálaráðuneytisins hefur forseta Íslands, hinn 

13. þ. m., þóknazt að ákveða, að Pharmacopoea Danica 1948 (Editio IX) skuli löggilt 

til notkunar á Íslandi frá 1. jan. 1951, þó svo að heilbrigðismálaráðuneytinu sé falið
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72 að setja, að fengnum tillögum landlæknis, frekari reglur um notkun lyfjaskrár- 
14. jálí innar og jafnframt veitt heimild til að veita undanþágu frá reglum lyfjaskrár- 

innar um nokkur áhöld til rannsókna og lyfjatilbúnings, eftir því sem ástæður 
þykja til. 

Samkvæmt framansögðu skulu allar lyfjabúðir á Íslandi, frá 1. janúar 1951 
að telja, vera skyldar að hafa birgðir af öllum þeim læknislyfum, er tilgreind eru 
í téðri lyfjaskrá. 

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 14. júlí 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. 

Baldur Möller. 

a BRÁÐABIRGÐALÖG 
mt um greiðslu launauppbótar. 

Forseti ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Viðskiptamálaráðherra hefur tjáð mér, að nauðsynlegt sé að setja 
bráðabirgðalög um greiðslu launauppbótar. Með lögum nr. 56/1950 um 
breytingu á lögum nr. 37/1943 um húsaleigu, er sett hámark húsaleigu, að 
viðbættri vísitöluuppbót, sem ákveða má fyrir íbúðarhúsnæði. Hámarks- 
ákvæði laganna hafa áhrif til lækkunar yfirleitt á húsaleigu íbúðarhúsnæðis 
og varð því ekki hjá því komizt fyrir kauplagsnefnd að taka fullt tillit til 
nefndra laga og þeirrar lækkunar á framfærslukostnaði sem af þeim leiðir. 

Vísitalan fyrir júlí hefur með tilliti til þessa verið ákveðin 109 stig og 
mundi þá að óbreyttum lögum aðeins 5% launahækkun verða greidd til 
ársloka. En þar sem áður greind lög um lækkun húsaleigu eru nýlega sett 
og því ekki komin til framkvæmda nema að litlu leyti, þykir ekki sanngjarnt 
að sú vísitölulækkun, sem af þeim stafar, komi til framkvæmda nú nema 
að litlu leyti. Þess vegna þykir rétt að ákveða, að 12% uppbót skuli greiða 
á öll laun frá 1. júlí til 31. desember þessa árs. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnar- 
skrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 
Frá 1. júlí til 31. desember 1950 skal greidd uppbót á laun, er miðast við vísi- 

tölu 112. 

2. gr 
Útreikningur visitölu framfærslukostnaðar í desember næstkomandi og þar 

á eftir samkvæmt ákvæðum laga nr. 22/1950 svo og launabreytingar í janúar 1951 
og þar á eftir samkvæmt sömu lögum skulu fram fara með sama hætti og verið 
hefði, ef 1. gr. laga þessara hefði ekki verið í lög tekin. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 19. júlí 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) Björn Ólafsson. 
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AUGLYSING 

um þátttöku Íslands í Evrópuráðinu. 

Samkvæmt heimild í þingsályktun frá 7. febr. 1950, var aðildarskjal um þátt- 

töku Íslands í Evrópuráðinu afhent hinn 7. þ. m. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanrikisráðuneytið, 10. marz 1950. 

Bjarni Benediktsson. 

Fylgiskjal. 

STOFNSKRÁ EVRÓPURÁÐSINS 

Ríkisstjórnir konungsríkisins Belgíu, 

konungsríkisins Danmerkur, franska 

lýðveldisins, írska lýðveldisins, ítalska 

lýðveldisins, stórhertogadæmisins Lux- 

emborgar, konungsríkisins Hollands, 

konungsríkisins Noregs, konungsríkisins 

Svíþjóðar og hins sameinaða konungs- 

ríkis Stóra-Bretlands og Norður-Írlands. 

eru sannfærðar um, að trygging frið- 

ar, sem byggist á réttlæti og alþjóða 

samvinnu, sé nauðsynleg til varðveizlu 

mannfélagsins og menningarinnar, 

staðfesta á ný trú sína á þau verð- 

mæti, andleg og siðferðileg, sem eru hin 

sameiginlega arfleifð þessara þjóða og 

hin sönnu upptök einstaklingsfrelsis, 

stjórnmálalegs frjálsræðis og skipunar 

laga og réttar, en þessi meginhugtök eru 

undirstaða hins sanna lýðræðis, 

telja, að þörf sé á því að binda fastari 

böndum þau Evrópuríki, sem hafa svip- 

aðar hugsjónir, í því skyni að varðveita 

og koma betur Í framkvæmd þessum 

hugsjónum og til þess að efla framfarir 

á sviði efnahags- og félagsmála, 

álíta, að til þess að geta orðið við 

þessari þörf og vonum þeim, sem þjóðir 

þeirra hafa látið í ljós í því sambandi, 

sé nauðsynlegt að koma þegar á fót 

bandalagi, er komið geti á nánara sam- 

bandi milli Evrópuríkjanna, 

og hafa því ákveðið að setja á stofn 

Evrópuráð, er skiptist i fulltrúanefnd 

  

Agnar Kl. Jónsson. 

STATUTE OF THE COUNCIL 

OF EUROPE 

The Governments of the Kingdom of 

Belgium, the Kingdom of Denmark, the 

French Republic, the Irish Republic, the 

Italian Republic, the Grand Duchy of 

Luxembourg, the Kingdom of the Nether- 

lands, the Kingdom of Norway, the King- 

dom of Sweden and the United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland; 

Convinced that the pursuit of peace 

based upon justice and international co- 

operation is vital for the preservation of 

human society and civilisation; 

Reaffirming their devotion to the spi- 

ritual and moral values which are the 

common heritage of their peoples and the 

true source of individual freedom, po- 

litical liberty and the rule of law, princi- 

ples which form the basis of all genuine 

democracy; 

Believing that, for the maintenance 

and further realisation of these ideals 

and in the interests of economic and 

social progress, there is need of a closer 

unity between all like-minded countries 

of Europe; 

Considering that, to respond to this 

need and to the expressed aspirations of 

their peoples in this regard, it is neces- 

sary forthwith to create an organisation 

which will bring European States into 

closer association; 

Have in consequence decided to set up 

a Council of Europe consisting of a 
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ríkisstjórnanna og ráðgjafarþing, og 
hafa i pessu skyni komid sér saman um 
eftirfarandi stofnskrå: 

I. kafli. — Markmið Evrópuráðsins. 

1. gr. 
a) Markmið Evrópuráðsins er að 

koma á nánari einingu meðal þátttöku- 
ríkja þess, í því skyni að vernda og koma 
í framkvæmd þeim hugsjónum og meg- 
inreglum, sem eru sameiginleg arfleifð 
þeirra, svo og til þess að stuðla að fram- 
förum á sviði efnahags- og félagsmála. 

b) Unnið skal að markmiði þessu 
innan ráðsins með umræðum um mál, 
sem sameiginlega þýðingu hafa, og með 
samningum og sameiginlegum aðgerðum 
á sviði efnahags- og félagsmála, menn- 
ingarmála og vísinda-, laga- og stjórnar- 
farsmála og með varðveizlu og frekari 
framkvæmd mannréttinda og grund- 
vallarfrelsishugsjóna. 

c) Þátttaka í Evrópuráðinu skal á 
engan hátt hafa áhrif á samvinnu þátt- 
tökuríkja þess innan Sameinuðu þjóð- 
anna eða annarra alþjóðastofnana eða 
bandalaga, sem þeir eru aðilar að. 

d) Landvarnarmál falla ekki undir 
verksvið Evrópuráðsins. 

TI. kafli. — Þátttaka. 

2. gr. 
Þátttökuríki Evrópuráðsins eru ríki 

þau, sem eru aðilar að stofnskrá þess- 
ari. 

3. gr. 
Sérhvert þátttökuríki Evrópuráðsins 

verður að viðurkenna grundvallarregl- 
urnar um skipun laga og réttar, og um 
að öllum einstaklingum innan umdæmis 
þess skuli tryggð mannréttindi og 
grundvallarfrelsi, og verður í orði og 
verki að taka þátt í samvinnu til að ná 
markmiði ráðsins samkvæmt I. kafla. 

Committee of representatives of Govern- 
ments and of a Consultative Assembly, 
and have for this purpose adopted the 
following Statute:— 

Chapter I — Aim of the Council of Europe 

Article 1 
(a) The aim of the Council of Europe 

is to achieve a greater unity between 
its Members for the purpose of safe- 
guarding and realising the ideals and 
principles which are their common herit- 
age and facilitating their economic and 
social progress. 

(b) This aim shall be pursued through 
the organs of the Council by discussion 
of questions of common concern and by 
agreements and common action in eco- 
nomic, social, cultural, scientific, legal 
and administrative matters and in the 
maintenance and further realisation of 
human rights and fundamental free- 
doms. 

(c) Participation in the Council of 
Europe shall not affect the collaboration 
of its Members in the work of the United 
Nations and of other international or- 
ganisations or unions to which they are 
parties. 

(d) Matters relating to National De- 
fence do not fall within the scope of the 
Council of Europe. 

Chapter II.—Membership 

Article 2 
The Members of the Council of Europe 

are the Parties to this Statute. 

Article 3 
Every Member of the Council of Europe 

must accept the principles of the rule of 
law and of the enjoyment by all persons 
within its jurisdiction of human rights 
and fundamental freedoms, and collabo- 
rate sincerely and effectively in the real- 
isation of the aim of the Council as speci- 
fied in Chapter I. 
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4. gr. 
Ráðherranefndin getur boðið sér- 

hverju Evrópuríki, sem talið er hæft og 

fúst til að fullnægja ákvæðum 3. gr., að 

gerast þátttökuríki Evrópuráðsins. Sér- 

hvert ríki, sem þannig er boðið, telst 

þátttökuríki, er það afhendir aðalfor- 

stjóranum skjal, sem felur í sér viður- 

kenningu þess á stofnskrá þessari. 

5. gr. 

a) Ráðherranefndin getur, er sérstak- 

lega stendur á, boðið Evrópuríki, sem 

talið er hæft og fúst til að fullnægja 

ákvæðum 3. gr. að gerast stuðningsríki 

Evrópuráðsins. Sérhvert ríki, sem þann- 

ig er boðið, telst stuðningsríki er það 

afhendir aðalforstjóranum skjal, sem 

felur í sér viðurkenningu þess á stofn- 

skrá þessari. Stuðningsríki á aðeins rétt 

á að eiga fulltrúa á ráðgjafarþinginu. 

b) Með orðinu „þátttökuríki“ í stofn- 

skrá þessari er einnig átt við stuðnings- 

ríki, nema þegar það er notað í sambandi 

við setu í ráðherranefndinni. 

6. gr. 

Ráðherranefndin skal, áður en hún 

býður til þátttöku samkvæmt 4. og 5. 

gr. hér að framan, ákveða þá fulltrúa- 

tölu, sem væntanlegt þátttökuríki skal 

eiga rétt á að senda á ráðgjafarþingið, 

svo og það fjárframlag, sem því ber hlut- 

fallslega að láta af hendi. 

7. gr. 

Sérhverju þátttökuríki Evrópuráðsins 

er heimilt að segja sig úr því, með því 

að tilkynna aðalforstjóra það formlega. 

Slík úrsögn öðlast gildi í lok yfirstand- 

andi fjárhagsárs, enda sé hún tilkynnt 

á níu fyrstu mánuðum fjárhagsársins. 

Sé úrsögnin tilkynnt á þremur síðustu 

mánuðum fjárhagsársins, öðlast hún 

gildi við lok næsta fjárhagsárs. 

Article 4 
Any European State, which is deemed 

to be able and willing to fulfil the pro- 

visions of Article 3, may be invited to 

become a Member of the Council of 

Europe by the Committee of Ministers. 

Any State so invited shall become a Mem- 

ber on the deposit on its behalf with the 

Secretary-General of an instrument of 

accession to the present Statute. 

Article 5 

(a) In special circumstances, a Europ- 

ean country, which is deemed to be able 

and willing to fulfil the provisions of 

Article 3, may be invited by the Com- 

mittee of Ministers to become an Ás- 

sociate Member of the Council of Europe. 

Any country so invited shall become an 

Associate Member on the deposit on its 

behalf with the Secretary-General of an 

instrument accepting the present Statute. 

An Associate Member shall be entitled 

to be represented in the Consultative As- 

sembly only. 
(b) The expression “Member" in this 

Statute includes an Associate Member 

except when used in connexion with re- 

presentation on the Committee of Mini- 

sters. 
Article 6 

Before issuing invitations under Artic- 

les 4 or 5 above, the Committee of Mi- 

nisters shall determine the number of re- 

presentatives on the Consultative As- 

sembly to which the proposed Member 

shall be entitled and its proportionate 

financial contribution. 

Article 7 

Any Member of the Council of Europe 

may withdraw by formally notifying the 

Secretary-General of its intention to do 

so. Such withdrawal shall take effect at 

the end of the financial year in which it 

is notified, if the notification is given 

during the first nine months of that fin- 

ancial year. If the notification ís given 

in the last three months of the financial 

year, it shall take effect at the end of the 

next financial year. 
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8. gr. 
Ráðherranefndin getur svipt hvert það 

þátttökuríki Evrópuráðsins, sem gerzt 
hefur alvarlega brotlegt vid 3. gr., rétti 
til setu í ráðinu eða óskað þess, að það 
segi sig úr því samkvæmt 7. gr. Nú verð- 
ur þátttökuríki ekki við ósk Þessari, og 
getur nefndin þá ákveðið, að þátttöku 
þess í ráðinu sé lokið frá þeim tíma að 
telja, er nefndin kann að ákveða. 

9. gr. 
Nú fullnægir þátttökuríki ekki fjár- 

hagslegum skuldbindingum sínum, og 
getur ráðherranefndin þá svipt það rétti 
til að hafa fulltrúa í nefndinni eða á 
ráðgjafarþinginu, þangað til skuldbind- 
ingunum er fullnægt. 

III. kafli. — Almenn ákvæði. 

10. gr. 
Deildir Evrópuráðsins eru: 
i) Ráðherranefndin. 

ii) Ráðgjafarþingið. 
Skrifstofa Evrópuráðsins 

þágu beggja þessara deilda. 
starfar í 

11. gr. 
Aðsetur Evrópuráðsins er í Strass- 

borg. 

12. gr. 
Hin viðurkenndu tungumál Evrópu- 

ráðsins eru enska og franska. Í fundar- 
sköpum ráðherranefndarinnar og ráð- 
gjafarþingsins skal ákveða, undir hvaða 
kringumstæðum og með hvaða skilyrð- 
um nota megi önnur tungumál. 

IV. kafli. — Ráðherranefndin. 

13. gr. 
Ráðherranefndin kemur fram fyrir 

hönd Evrópuráðsins samkvæmt 15. og 
16. gr. 

Article 8 
Any Member of the Council of Europe, 

which has seriously violated Article 3, 
may be suspended from its rights of re- 
presentation and requested by the Com- 
mittee of Ministers to withdraw under 
Article 7. If such Member does not 
comply with this request, the Committee 
may decide that it has ceased to be a 
Member of the Council as from such date 
as the Committee may determine. 

Article 9 
The Committee of Ministers may sus- 

pend the right of representation on the 
Committee and on the Consultative As- 
sembly of a Member, which has failed to 
fulfil its financial obligation, during 
such period as the obligation remains 
unfulfilled. 

Chapter III.—General 

Article 10 
The organs of the Council of Europe 

are; 
(i) the Committee of Ministers; 

(ii) the Consultative Assembly. 
Both these organs shall be served by 

the Secretariat of the Council of Europe. 

Article 11 
The seat of the Council of Europe is 

at Strasbourg. 

Article 12 
The official languages of the Council 

of Europe are English and French. The 
rules of procedure of the Committee of 
Ministers and of the Consultative As- 
sembly shall determine in what circum- 
stances and under what conditions other 
languages may be used. 

Chapter IV.—Committee of Ministers 

Article 13 
The Committee of Ministers is the or- 

gan which acts on behalf of the Council 
of Europe in accordance with Articles 
15 and 16. 
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14. gr. 
Hvert þátttökuríki á rétt á að eiga 

einn fulltrúa í ráðherranefndinni, og fer 
hver fulltrúi með eitt atkvæði. Fulltrúar 
í nefndinni skulu vera utanríkisráð- 
herrarnir. Þegar utanríkisráðherra getur 
ekki verið viðstaddur, eða ef það telst 

æskilegt af öðrum ástæðum, er heimilt 

að tilnefna í hans stað varamann, og 
skal hann, ef mögulegt er, vera ráðherra 
í sömu ríkisstjórn. 

15. gr. 
a) Ráðherranefndin skal, samkvæmt 

tilmælum  ráðgjafarþingsins eða af 
sjálfsdáðum, taka til íhugunar með 
hvaða hætti megi vinna að markmiði 
Evrópuráðsins, m. a. með milliríkjasátt- 
málum eða samningum, svo og stuðla 

að því, að ríkisstjórnirnar taki upp sam- 
eiginlega stefnu í sérstökum málum. 
Aðalforstjóri skal tilkynna þátttöku- 
ríkjunum ályktanir nefndarinnar. 

b) Þegar við á getur nefndin gengið 
frá ályktunum sínum sem tilmælum til 
ríkisstjórna þátttökuríkjanna, og getur 
nefndin óskað þess, að ríkisstjórnirnar 

tilkynni sér, hvað þær hafi aðhafzt. 

16. gr. 
Ráðherranefndin skal, í samræmi við 

ákvæði 24., 28., 30., 32., 33. og 35. gr. um 
valdsvið ráðgjafarþingsins, taka ákvarð- 
anir, svo skuldbindandi séu, um öll mál- 

efni, er varða skipulag og fyrirkomulag 
Evrópuráðsins inn á við. Í því skyni skal 
ráðherranefndin setja þær reglugerðir 
um fjármál og framkvæmdaratriði, sem 
telja verður nauðsynlegar. 

17. gr. 
Ráðherranefndin getur skipað ráð- 

gjafarnefndir, nefndir sérfræðinga eða 
aðrar nefndir, eftir því sem hún telur 

æskilegt, til þess að fjalla um sérstök 
málefni. 

Article 14 
Each Member shall be entitled to one 

representative on the Committee of Mi- 
nisters and each representative shall be 
entitled to one vote. Representatives on 
the Committee shall be the Ministers for 
Foreign Affairs. When a Minister for 
Foreign Affairs is unable to be present 
or in other circumstances where it may 
be desirable, an alternate may be nomi- 

nated to act for him, who shall, when- 
ever possible, be a Member of his Govern- 

ment. 

Article 15 
(a) On the recommendation of the 

Consultative Assembly or on its own 
initiative, the Committee of Ministers 
shall consider the action required to 
further the aim of the Council of Europe, 
including the conclusion of conventions 
or agreements and the adoption by Go- 
vernments of a common policy with re- 
gard to particular matters. Its conclu- 
sions shall be communicated to Members 
by the Secretary-General. 

(b) In appropriate cases, the conclu- 
sions of the Committee may take the 
form of recommendations to the Govern- 
ments of Members, and the Committee 
may request the Governments of Mem- 
bers to inform it of the action taken by 
them with regard to such recommenda- 

tions. 

Article 16 
The Committee of Ministers shall sub- 

ject to the provisions of Articles 24, 28, 

30, 32, 33 and 35, relating to the powers 
of the Consultative Assembly, decide 
with binding effect all matters relating 
to the internal organisation and arrange- 
ments of the Council of Europe. For this 
purpose the Committee of Ministers shall 
adopt such financial and administrative 
regulations as may be necessary. 

Article 17 
The Committee of Ministers may set 

up advisory and technical committees 
or commissions for such specific purpos- 
es as it may deem desirable. 
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18. gr. 
Rådherranefndin skal setja sér fund- 

arsköp, sem m. a. kveða á um: 

i) þá tölu fulltrúa, sem krefjast skal, 

að viðstaddir séu, til þess að fund- 
ur sé ályktunarfær, 

hvaða reglur skuli gilda um kjör 
forseta og kjörtímabil, 
hvaða reglur skuli gilda um töku 
mála á dagskrá, þ. á m. tilkynn- 

ingar um tillögur til ályktunar, og 
hvernig tilkynna skuli tilnefningu 
varamanns samkvæmt 14. gr. 

ii) 

iii) 

iv) 

19. gr. 
Ráðherranefndin skal leggja fyrir 

hvert ráðgjafarþing skýrslu um störf 
sín, ásamt viðeigandi skilríkjum. 

20. gr. 
a) Ályktanir ráðherranefndarinnar 

um eftirfarandi mikilvæg málefni verða 
að hljóta samhljóða samþykki fulltrúa, 
er þátt taka í atkvæðagreiðslu, og sam- 
þykki meiri hluta þeirra fulltrúa, sem 
rétt eiga til setu í nefndinni: 

i) tilmæli samkvæmt 15. gr. b), 
ii) málefni samkvæmt 19. gr., 

iii) málefni samkvæmt 21. gr. a) i) 

og b), 

iv) málefni samkvæmt 33. gr., 
v) brtt. við 1. gr. d), 7., 15., 20., 22. 

gr. og 
öll önnur málefni, sem nefndin 
kann að ákveða með ályktun sam- 
kvæmt d)-lið hér á eftir, að skuli 
hljóta samhljóða samþykki, vegna 
þess hve mikilvæg þau eru. 

b) Einfaldur meiri hluti fulltrúa, sem 
rétt eiga til setu í nefndinni, ræður um 
skilning á fundarsköpum eða fjármála- 
og framkvæmdaratriðum. 

c) Samþykkja þarf ályktanir nefnd- 
arinnar samkvæmt 4. og 5. gr. með tveim 
þriðjungum atkvæða allra þeirra full- 
trúa, sem rétt eiga til setu í nefndinni. 

d) Samþykkja þarf allar aðrar álykt- 
anir nefndarinnar — þ. á m. staðfest- 
ingu fjárhagsáætlunar, reglugerðir um 

vi) 

Article 18 
The Committee of Ministers shall adopt 

its rules of procedure which shall deter- 
mine amongst other things:— 

(i) the quorum; 
(ii) the method of appointment and 

term of office of its President; 

(iii) the procedure for the admission of 
items to its agenda, including the 
giving of notice of proposals for 
resolutions; and 

(iv) the notifications required for the 

nomination of alternates under 
Article 14. 

Article 19 
At each session of the Consultative 

Assembly the Committee of Ministers 
shall furnish the Assembly with state- 
ments of its activities, accompanied by 
appropriate documentation. 

Article 20 
(a) Resolutions of the Committee of 

Ministers relating to the following im- 
portant matters, namely: 

(i) recommendations under Article 15 

(b); 
questions under Article 19; 
questions under Article 21 (a) (i) 
and (b); 
questions under Article 33; 

recommendations for the amend- 
ment of Articles 1 (d), 7, 15, 20 and 

22; and 
any other question which the Com- 
mittee may, by a resolution passed 
under (d) below, decide should be 

subject to a unanimous vote on 
account of its importance 

require the unanimous vote of the re- 
presentatives casting a vote, and of a 

majority of the representatives entitled 
to sit on the Committee. 

(b) Questions arising under the rules 
of procedure or under the financial and 
administrative regulations may be de- 
cided by a simple majority vote of the 
representatives entitled to sit on the 
Committee. 

(ce) Resolutions of the Committee un- 
der Articles 4 and 5 require a two-thirds 

(ii) 
(iii) 

(iv) 
(v) 

(vi) 
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fundarsköp, fjármál og framkvæmdar- 
atriði, breytingartillögur við greinar 
stofnskrár þessarar, að undanskildum 
breytingartillögum samkvæmt a)-lið v) 
hér að framan, svo og þegar vafi er á, 
hverjum lið greinar þessarar beita skuli 
— með tveim þriðjungum atkvæða full- 
trúa, er þátt taka í atkvæðagreiðslu, og 
með meiri hluta atkvæða fulltrúa þeirra, 
sem rétt eiga til setu í nefndinni. 

21. gr. 
a) Fundi ráðherranefndarinnar skal 

halda 

i) fyrir luktum dyrum og 
ii) á aðsetri ráðsins, 

nema nefndin ákveði annað. 
b) Nefndin ákvarðar, hvaða upplýs- 

ingar birta skuli um niðurstöður og um- 
ræður lokaðs fundar. 

c) Nefndin skal koma saman til fund- 
ar, áður en ráðgjafarþing hefst og í upp- 
hafi hvers þings, svo og á öðrum tím- 
um, er hún kann að ákveða. 

V. kafli. — Ráðgjafarþingið. 

22. gr. 
Ráðgjafarþingið er umræðuþing Ev- 

rópuráðsins. Það skal ræða þau mál, er 
undir verksvið þess falla samkvæmt 
stofnskrá þessari, og afgreiða niðurstöð- 
ur sínar sem tilmæli til ráðherranefnd- 

arinnar. 

23. gr. 
a) Ráðgjafarþingið skal ræða og get- 

ur gert tillögur um öll þau mál, sem falla 
undir markmið og starfsvið Evrópu- 

ráðsins, eins og skilgreint er í I. kafla, 

og 
i) rådherranefndin visar til 

gerðar þingsins eða 
ii) nefndin hefur samþykkt sam- 

kvæmt tilmælum þingsins, að taka 

skuli á dagskrá þess. 

álits- 

majority of all the representatives en- 
titled to sit on the Committee. 

(d) All other resolutions of the Com- 

mittee, including the adoption of the 
Budget, of rules of procedure and of 
financial and administrative regulations, 
recommendations for the amendment of 
articles of this Statute, other than those 
mentioned in paragraph (a) (v) above, 
and deciding in case of doubt which 
paragraph of this Article applies, re- 
quire a two-thirds majority of the re- 
presentatives casting a vote and of a ma- 
jority of the representatives entitled to 
sit on the Committee. 

Article 21 
(a) Unless the Committee decides 

otherwise, meetings of the Committee of 

Ministers shall be held— 
(i) in private, and 

(ii) at the seat of the Council. 
(b) The Committee shall determine 

what information shall be published re- 
garding the conclusions and discussions 
of a meeting held in private. 

(ce) The Committee shall meet before 

and during the beginning of every session 
of the Consultative Assembly and at such 
other times as it may decide. 

Chapter V—The Consultative Assembly 

Article 22 
The Consultative Assembly is the deli- 

berative organ of the Council of Europe. 
It shall debate matters within its compe- 
tence under this Statute and present its 
conclusions, in the form of recommenda- 

tions, to the Committee of Ministers. 

Article 23 
(a) The Consultative Assembly shall 

discuss, and may make recommendations 

upon, any matter within the aim and 
scope of the Council of Europe as de- 
fined in Chapter I, which (i) is referred 

to it by the Committee of Ministers with 
a request for its opinion, or (ii) has been 
approved by the Committee for inclusion 
in the Agenda of the Assembly on the 
proposal of the latter. 
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b) Pegar nefndin tekur åkvardanir 
samkvæmt a)-lið, skal hafa hliðsjón af 
starfi þeirra annarra milliríkjastofnana 
í Evrópu, sem eitthvert eða öll þátttöku- 

ríkin eru aðilar að. 
c) Forseti þingsins skal, þegar vafi 

leikur á, úrskurða, hvort mál, sem lagt 

hefur verið fyrir þingið á meðan það 
starfar, falli undir dagskrá þá, sem 

þingið hefur samþykkt samkvæmt a)- 
lið þessarar greinar. 

24. gr. 
Ráðgjafarþingið getur, með hliðsjón af 

ákvæðum d)-liðs 38. gr., skipað nefndir 
til að fjalla um og gefa þinginu skýrslu 
um sérhvert mál, er undir starfsvið 
þess fellur samkvæmt 23. gr., svo og til 
þess að rannsaka og undirbúa mál, sem 
á dagskrá þess eru, og til ráðuneytis um 
öll málefni, er varða fundarsköp. 

25. gr. 
a) Ráðgjafarþingið skal skipað full- 

trúum hvers þátttökurikis, sem tilnefnd- 
ir eru samkvæmt því, er ríkisstjórn 
þess kann að ákveða. Allir fulltrúar 
skulu vera ríkisborgarar þess þátttöku- 
ríkis, sem þeir eru fulltrúar fyrir, en 
mega ekki jafnframt eiga sæti í ráð- 
herranefndinni. 

b) Meðan þingið situr má ekki svipta 
neinn fulltrúa þingréttindum, nema með 
samþykki þingsins. 

c) Öllum fulltrúum er heimilt að hafa 
varamann, sem í fjarveru þeirra getur 
átt sæti á þingi, tekið til máls og greitt 
atkvæði í þeirra stað. Fyrirmælin í a)- 
lið hér að framan gilda um skipun vara- 
manna. 

26. gr. 
Eftirtalin ríki skulu, er þau verða þátt- 

takendur, eiga rétt á tölu fulltrúa sem 
hér segir: 

Belgía serene. 6 
Bretland ...............… 18 
Danmörk ...........0..... 4 

Frakkland ............... 18 

Holland ............0..... 6 

Írska lýðveldið .......... 4 

(6) In taking decisions under (a), the 

Committee shall have regard to the work 
of other European inter-governmental 
organisations to which some or all of the 
Members of the Council are parties. 

(c) The President of the Assembly 

shall decide, in case of doubt, whether 

any question raised in the course of the 
Session is within the Agenda of the As- 
sembly approved under (a) above. 

Article 24 
The Consultative Assembly may, with 

due regard to the provisions of Article 
38 (d), establish committees or commis- 
sions to consider and report to it on any 
matter which falls within its competence 
under Article 23, to examine and prepare 
questions on its agenda and to advise on 
all matters of procedure. 

Article 25 
(a) The Consultative Assembly shall 

consist of representatives of each Mem- 
ber appointed in such a manner as the 
Government of that Member shall decide. 
Each representative must be a national 
of the Member whom he represents, but 
shall not at the same time be a member 
of the Committee of Ministers. 

(b) No representative shall be deprived 
of his position as such during a session 
of the Assembly without the agreement 
of the Assembly. 

(ec) Each representative may have a 
substitute who may, in the absence of the 

representative, sit, speak and vote in his 
place. The provisions of paragraph (a) 
above apply to the appointment of sub- 
stitutes. 

Article 26 
The following States, on becoming 

Members, shall be entitled to the number 

of representatives given below:— 
Belgium ................ 6 
Denmark ............... 4 
France ................. 18 
Irish Republic .......... 4 
Italy 2... 18 
Luxembourg ............ 3 
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Ítalia ......0000 00. 18 Netherlands ............ 6 

Luxemborg 22.00.0000. 3 Norway sesersereerrrene 4 

Noregur 20.00.0000... 4 Sweden seerne, 6 

Svíþjóð c.ccccc0r 0. 6 United Kingdom ........ 18 

27. gr. 

Ráðherranefndin setur í samráði við 

þingið reglur um það, hvenær hún skuli 
eiga sameiginlegan fulltrúa við umræður 

í ráðgjafarþinginu eða hvenær einstakir 

fulltrúar nefndarinnar skuli geta tekið 
til máls á þinginu. 

28. gr. 
a) Ráðgjafarþingið setur sér fundar- 

sköp og kýs úr sínum hópi forseta sinn. 

Gildir kjör hans þangað til næsta reglu- 

legt þing kemur saman. 

b) Forseti stjórnar þingstörfum, en 

tekur ekki þátt í umræðum né atkvæða- 

greiðslu. Varamanni fulltrúa, sem í for- 

sæti er, er heimilt að taka sæti, taka til 

máls og greiða atkvæði í hans stað. 
c) Í fundarsköpum skulu m. a. vera 

ákvæði um: 
i) þá tölu fulltrúa, sem krefjast skal, 

að viðstaddir séu, til þess að fund- 
ur sé ályktunarfær, 

ii) hvaða reglur gilda skuli um kosn- 
ingu og kjörtímabil forseta og 
annarra embættismanna, 
hvernig semja skuli dagskrá og 
hvernig tilkynna skuli hana full- 
trúum, og 

iv) hvenær og hvernig tilkynna skuli 
nöfn fulltrúa og varamanna þeirra. 

iii) 

29. gr. 

Samþykkja þarf, í samræmi við á- 

kvæði 30. gr., með tveim þriðjungum at- 

kvæða þeirra fulltrúa, er þátt taka i at- 

kvæðagreiðslu, allar ályktanir ráðgjafar- 

þingsins, þ. á m. ályktanir 
i) sem fela í sér tilmæli til ráðherra- 

nefndarinnar, 
ii) um mál, sem lagt er til við nefnd- 

ina, að ræða skuli á þinginu, 

Article 27 
The conditions under which the Com- 

mittee of Ministers collectively may be 

represented in the debates of the Con- 

sultative Assembly, or individual re- 

þresentatives on the Committee may ad- 

dress the Assembly, shall be determined 

by such rules of procedure on this sub- 

jeet as may be drawn up by the Com- 

mittee after consultation with the As- 

sembly. 

Article 28 

(a) The Consultative Assembly shall 

adopt its rules of procedure and shall 

elect from its members its President, who 

shall remain in office until the next ordi- 

nary session. 
(b) The President shall control the 

proceedings but shall not take part in 

the debate or vote. The substitute of the 

representative who is President may sit, 

speak and vote in his place. 
(ec) The rules of procedure shall de- 

termine inter alia: 
(i) the quorum,; 

(ii) the manner of the election and 

terms of office of the President and 

other officers; 

(iii) the manner in which the agenda 
shall be drawn up and be communi- 
cated to representatives; and 

(iv) the time and manner in which the 

names of representatives and their 
substitutes shall be notified. 

Article 29 

Subject to the provisions of Article 30, 

all resolutions of the Consultative As- 

sembly, including resolutions: 

(i) embodying recommendations to the 
Committee of Ministers; 

(ii) proposing to the Committee matters 
for discussion in the Assembly; 

(iii) establishing committees or com- 

missions;
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iii) um nefndaskipanir, 
iv) um samkomudag pingsins, 
v) um það, hvaða meiri hluta atkvæða 

þurfi til þess að samþykkja 
þær ályktanir, sem ákvæði i) og 

iv) töluliðs þessarar greinar ná 
ekki til, eða snerta málefni, er 
vafi leikur á um, hversu mikils 
atkvæðamagns krefjast. 

30. gr. 
Ályktanir um skipulag ráðgjafar- 

þingsins inn á við, þar með talin kosn- 
ing starfsmanna, tilnefning manna í 
nefndir og samþykkt fundarskapa, skulu 
samþykktar með þeim meiri hluta 
atkvæða, sem þingið kann að ákveða 
samkvæmt v) tölulið 29. gr. 

31. gr. 
Umræður um tillögur til ráðherra- 

nefndarinnar um, að mál skuli taka á 
dagskrá ráðgjafarþingsins, skulu tak- 
markast við lýsingu á umræðuefni og 
rök þau, er mæla með því eða móti, að 
málið sé tekið á dagskrá. 

32. gr. 
Ráðgjafarþingið skal koma saman til 

reglulegs fundar einu sinni á ári. Skal 
þingið ákveða samkomudag og lengd 
þingtímans, og skal reynt að komast hjá 
því svo sem frekast er unnt, að sam- 
komutíma löggjafarþings þátttökuríkis 
eða allsherjarþings Sameinuðu þjóð- 
anna beri upp á sama tíma. Aldrei skal 
reglulegt þing sitja lengur en einn 
mánuð, nema bæði þingið og ráðherra- 
nefndin samþykki. 

33. gr. 
Reglulegt ráðgjafarþing skal halda á 

aðsetri ráðsins, nema bæði þingið og 
ráðherranefndin komi sér saman um 
annan stað. 

(iv) determining the date of commence- 
ment of its sessions; 
determining what majority is re- 
quired for resolutions in cases not 
covered by (i) to (iv) above or de- 
termining cases of doubt as to 
what majority is required 

shall require a two-thirds majority of 
the representatives casting a vote. 

(v) 

Article 30 
On matters relating to its internal pro- 

cedure, which includes the election of 

officers, the nomination of persons to 
serve on committees and commissions 
and the adoption of rules of procedure, 
resolutions of the Consultative Assembly 
shall be carried by such majorities as 
the Assembly may determine in accord- 
ance with Article 29 (v). 

Article 31 
Debates on proposals to be made to 

the Committee of Ministers that a matter 
should be placed on the Agenda of the 
Consultative Assembly shall be con- 
fined to an indication of the proposed 
subject-matter and the reasons for and 
against its inclusion in the Agenda. 

Article 32 
The Consultative Assembly shall meet 

in ordinary session once a year, the date 
and duration of which shall be deter- 
mined by the Assembly so as to avoid 
as far as possible overlapping with par- 
liamentary sessions of Members and with 
sessions of the General Assembly of the 
United Nations. In no circumstances 
shall the duration of an ordinary session 
exceed one month unless both the As- 
sembly and the Committee of Ministers 
concur. 

Article 33 
Ordinary sessions of the Consultative 

Assembly shall be held at the seat of 
the Council unless both the Assembly and 
the Committee of Ministers concur that 
it should be held elsewhere. 
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34. gr. 
Rådherranefndin getur kallad råd- 

gjafarbingid saman til aukafundar å 

beim stad og tima, sem nefndin kann 

ad åkveda, ad fengnu sampykki forseta 

pingsins. 

35. gr. 

Umrædur rådgjafarpingsins fara fram 

í heyranda hljóði, nema þingið ákveði 

annað. 

VI. kafli. — Skrifstofan. 

36. gr. 
a) Skrifstofan skal skipuð aðalfor- 

stjóra, aðstoðarforstjóra og þvi starfs- 

liði öðru, sem þörf er á. 

b) Ráðgjafarþingið skipar aðalfor- 

stjóra og aðstoðarforstjóra samkvæmt 

tillögu ráðherranefndarinnar. 
c) Aðalforstjóri ræður annað starfs- 

lið skrifstofunnar, samkvæmt ákvæðum 

starfsreglugerðarinnar. 
d) Engum starfsmanni skrifstofunnar 

skal heimilt að vera í launaðri stöðu hjá 

nokkurri ríkisstjórn, eiga sæti á ráðgjaf- 

arþinginu eða löggjafarþingi nokkurrar 

þjóðar eða vera í nokkru því starfi, sem 

ekki fær samrymzt skyldum hans. 

e) Sérhver starfsmaður skrifstofunn- 

ar skal gefa drengskaparyfirlýsingu 

þess efnis, að hann telji sig skuldbund- 

inn Evrópuráðinu, og að hann muni 

vinna störf sín samvizkusamlega og ekki 

láta þjóðernissjónarmið hafa áhrif á 

gerðir sínar, svo og að hann muni ekki 

við skyldustörf sín leita fyrirmæla eða 

taka við fyrirmælum frá nokkurri ríkis- 

stjórn eða öðrum yfirvöldum utan ráðs- 

ins, og að hann muni ekki vinna nein 

verk ósamrýmanleg stöðu hans sem 

starfsmanns i alþjóðastofnun, er ein- 

göngu sé ábyrgur gagnvart ráðinu. Að- 

alforstjóri og aðstoðarforstjóri skulu 

gefa nefndinni slíka yfirlýsingu, en allt 

annað starfslið aðalforstjóra. 

f) Sérhvert þátttökuríki skal taka til- 

lit til þess, að störf aðalforstjóra og 

starfsliðs skrifstofunnar eru algerlega 

Article 34 
The Committee of Ministers may con- 

voke an extraordinary session of the Con- 

sultative Assembly at such time and 

place as the Committee, with the con- 

currence of the President of the Assembly, 

shall decide. 

Article 35 

Unless the Consultative Assembly de- 

cides otherwise, its debates shall be con- 

ducted in public. 

Chapter VI.— The Secretariat 

Article 36 
(a) The Secretariat shall consist of a 

Secretary-General, a Deputy Secretary- 

General and such other staff as may be 

required. 
(b) The Secretary-General and Deputy 

Secretary-General shall be appointed by 

the Consultative Assembly on the recom- 

mendation of the Committee of Ministers. 

(ce) The remaining staff of the Secre- 

tariat shall be appointed by the Secre- 

tary-General, in accordance with the ad- 

ministrative regulations. 
(d) No member of the Secretariat shall 

hold any salaried office from any Go- 

vernment or be a member of the Consul- 

tative Assembly or of any national le- 

gislature or engage in any occupation in- 

compatible with his duties. 

(e) Every member of the staff of the 

Secretariat shall make a solemn declara- 

tion affirming that his duty is to the 

Council of Europe and that he will per- 

form his duties conscientiously, unin- 

fluenced by any national considerations, 

and that he will not seek or receive in- 

structions in connexion with the per- 

formance of his duties from any Govern- 

ment or any authority external to the 

Council and will refrain from any action 

which might reflect on his position as 

an international official responsible only 

to the Council. In the case of the Secre- 

tary-General and the Deputy Secretary- 

General this declaration shall be made 

before the Committee, and in the case 
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alþjóðlegs eðlis, og skulu þau ekki leit- 
ast við að hafa áhrif á þá í störfum 
þeirra. 

37. gr. 
a) Skrifstofan skal vera á aðsetri ráðs- 

ins. 
b) Aðalforstjóri ber ábyrgð á starfsemi 

skrifstofunnar gagnvart ráðherranefnd- 
inni. Hann skal m. a. sjá ráðgjafarþing- 
inu fyrir þeirri skrifstofuhjálp og ann- 
arri aðstoð, sem það kann að þarfnast, 
sbr. þó 38. gr. d). 

VII. kafli. — Fjármál. 

38. gr. 
a) Sérhvert þátttökuríki skal greiða 

kostnað vegna fulltrúa sinna í ráðherra- 
nefndinni og á ráðgjafarþinginu. 

b) Kostnaður vegna skrifstofunnar svo 
og allur sameiginlegur kostnaður annar 
skiptist samkvæmt ákvörðun nefndar- 
innar hlutfallslega milli þátttökuríkj- 
anna eftir fólksfjölda þeirra. Nefndin á- 
kveður fjárframlög stuðningsríkja. 

c) Aðalforstjóri skal, samkvæmt fjár- 
hagsreglugerðum, árlega leggja fjárhags- 
áætlun ráðsins fyrir nefndina til stað- 
festingar. 

d) Aðalforstjóri skal vísa til nefndar- 
innar málaleitunum þingsins, sem hafa i 
för með sér útgjöld umfram þá fjárhæð, 
sem þegar hefur verið heimiluð þinginu 
og starfsemi þess. 

39. gr. 
Aðalforstjóri skal ár hvert tilkynna 

hverju þátttökuríki upphæð fjárframlags 
þess, og skal hvert ríki greiða aðalfor- 
stjóra framlagið, en það fellur í gjald- 

of all other members of the staff, before 
the Secretary-General. 

(f) Every Member shall respect the 
exclusively international character of the 
responsibilities of the Secretary-General 
and the staff of the Secretariat and not 
seek to influence them in the discharge 
of their responsibilities. 

Article 37 

(a) The Secretariat shall be located at 

the seat of the Council. 

(b) The Secretary-General is respons- 
ible to the Committee of Ministers for 
the work of the Secretariat. Amongst 
other things, he shall, subject to Article 

38 (d), provide such secretarial and 
other assistance as the Consultative As- 
sembly may require. 

Chapter VII— Finance 

Article 38 
(a) Each Member shall bear the ex- 

penses of its own representation in the 
Committee of Ministers and in the Con- 
sultative Assembly. 

(b) The expenses of the Secretariat 
and all other common expenses shall be 
shared between all Members in such pro- 
portions as shall be determined by the 
Committee on the basis of the popula- 
tion of Members. 

The contributions of an Associate 
Member shall be determined by the Com- 
mittee. 

(ce) In accordance with the financial 
regulations, the budget of the Council 
shall be submitted annually by the Secre- 
tary-General for adoption by the Com- 
mittee. 

(d) The Secretary-General shall refer 
to the Committee requests from the As- 
sembly which involve expenditure ex- 
ceeding the amount already allocated in 
the Budget for the Assembly and its 
activities. 

Article 39 
The Secretary-General shall each year 

notify the Government of each Member 
of the amount of its contribution and 
each Member shall pay to the Secretary-  
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daga um leid og tilkynning er gefin, og 
greidist eigi sidar en sex månudum eftir 
bann tima. 

VIII. kafli. — Sérréttindi og friðhelgi. 
40. gr. 

a) Evrópuráð, fulltrúar þátttökuríkja 
og skrifstofa ráðsins skulu njóta þeirra 
sérréttinda og friðhelgi á umráðasvæði 
þátttökuríkja, sem sanngirni mælir með, 
að þurfi til þess að þeir geti unnið störf 
sín. Í friðhelgi þessari felst, að ekki má 
taka neinn fulltrúa ráðgjafarþingsins 
fastan eða höfða mál á móti honum á 
umráðasvæði þátttökuríkja, vegna um- 
mæla, sem hann hefur viðhaft á þinginu 
eða í nefndum þess eða fyrir atkvæði, 
sem hann hefur þar greitt. 

b) Þátttökuríkin skuldbinda sig til að 
gera, eins fljótt og unnt er, samninga til 
að fullnægja ákvæðum a)-liðs þessarar 
greinar. Í því skyni skal ráðherranefnd- 
in leggja til við ríkisstjórnir þátttöku- 
ríkja, að þær samþykki samning, er á- 
kveði sérréttindi þau og friðhelgi, sem 
veita skal á umráðasvæði allra bátttöku- 
ríkja. Auk þess skal gera sérstakan 
samning við ríkisstjórn franska lýð- 
veldisins, þar sem ákveðin séu sérrétt- 
indi þau og friðhelgi, sem ráðið skuli 
njóta á aðsetri sínu. 

IX. kafli. — Breytingar. 

41. gr. 
a) Tillögur til breytinga á stofnskrá 

þessari má bera upp í ráðherranefndinni 
eða, samkvæmt ákvæðum 23. gr., á ráð- 
gjafarþinginu. 

b) Nefndin skal mæla með þeim breyt- 
ingum, sem hún telur æskilegar, og sjá 
um, að þær verði bókaðar. 

c) Bókun um breytingu skal ganga i 
gildi, þegar tveir þriðjungar þátttöku- 
ríkja hafa undirritað hana og fullgilt. 

d) Þrátt fyrir ákvæði undanfarinna 

General the amount of its contribution, 

which shall be deemed to be due on the 

date of its notification, not later than 

six months after that date. 

Chapter VIII. Privileges and Immunities. 

Article 40 
(a) The Council of Europe, represen- 

tatives of Members and the Secretariat 
shall enjoy in the territories of its Mem- 
bers such privileges and immumnities as 
are reasonably necessary for the fulfil- 
ment of their functions. These immuni- 
ties shall include immunity for all re- 
presentatives in the Consultative As- 
sembly from arrest and all legal pro- 
ceedings in the territories of all Members, 
in respect of words spoken and votes cast 
in the debates of the Assembly or its 
conimittees or commissions. 

(b) The Members undertake as soon 

as possible to enter into an agreement for 
the purpose of fulfilling the provisions 
of paragraph (a) above. For this purpose 
the Committee of Ministers shall recom- 
mend to the Governments of Members 
the acceptance of an Agreement defining 
the privileges and immunities to be gran- 
ted in the territories of all Members. In 
addition a special Agreement shall be 
concluded with the Government of the 
French Republic defining the privileges 
and inmunities which the Council shall 
enjoy at its seat. 

Chapter IK. Amendments 

Article 41 

(a) Proposals for the amendment of 

this Statute may be made in the Com- 
mittee of Ministers or, in the conditions 

provided for in Article 23, in the Con- 
sultative Assembly. 

(b) The Committéé shall recommend 

and cause to be embodied in a Protocol 

those amendments which it considers to 

be desirable. 
(ec) An amending Protocol shall come 

into force when it has been signed and 
an 
9) 
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74 málsliða greinar þessarar, skulu breyt- 
10. marz ingar á 23.—35., 38. og 39. gr., er nefndin 

og þingið hafa samþykkt, ganga í gildi á 
dagsetningardegi tilkynningar aðalfor- 
stjóra, sem hann sendir ríkisstjórnum 
þátttökuríkja og vottar, að breytingarn- 
ar hafi verið samþykktar. Ákvæði máls- 
liðs þessa koma ekki til framkvæmda 
fyrr en við lok annars reglulegs þings. 

X. kafli. — Lokaákvæði. 

42. gr. 
a) Stofnskrá þessa skal fullgilda. Full- 

gildingarskjöl skal afhenda til varðveizlu 
ríkisstjórn hins Sameinaða konungsrík- 
is Stóra-Bretlands og Norður-Írlands. 

b) Stofnskrá þessi skal ganga í gildi, 
Þegar er lögð hafa verið fram sjö full- 
gildingarskjöl. Ríkisstjórn hins Samein- 
aða konungsríkis skal senda öllum þátt- 
tökurikjum tilkynningu, þar sem lýst er 
yfir, að stofnskráin hafi gengið í gildi, og 
greind eru nöfn þátttökuríkja Evrópu- 
ráðsins á gildistökudesgi. 

e) Eftir þann dag skal sérhvert ríki, 

sem undirritað hefur stofnskrána, verða 
aðili að henni frá þeim degi að telja, er 
það afhendir fullgildingarskjal sitt. 

Til staðfestu þessu hafa undirritaðir, 

sem fengið hafa til þess fullgild umboð, 
ritað nöfn sín undir stofnskrá þessa. 

Gert í London hinn 5. dag maímánaðar 
1949 á ensku og frönsku, og eru báðir 

textar jafngildir, í einu eintaki, sem 
ríkisstjórn hins Sameinaða konungsríkis 
skal varðveita í skjalasafni sínu og af- 
henda öðrum samningsríkjum staðfest 
eftirrit. 

Undirskrift. 

ratified on behalf of two-thirds of the 
Members. 

(d) Notwithstanding the provisions of 

the preceding paragraphs of this Article, 
amendments to Articles 23—35, 38 and 39 

which have been approved by the Com- 
miltee and by the Assembly, shall come 
inio force on the date of the certificate 
of the Secretary-General, transmitted to 
the Governments of Members, certifying 

that they have been so approved. This 
paragraph shall not operate until the 
conclusion of the second ordinary ses- 
sion of the Assembly. 

Chapter K.—Final Provisions 

Article 42 
(a) This Statute shall be ratified. Rati- 

fications shall be deposited with the 
Government of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland. 

(b) The present Statute shall come 

into force as soon as seven instruments 
of ratification have been deposited. The 
Government of the United Kingdom shall 
fransmit to all signatory Governments a 
certificate declaring that the Statute has 
entered into force, and giving the names 

of the Members of the Council of Europe 
on that date. 

(ec) Thereafter each other signatory 

shall become a party to this Statute as 
from the date of the deposit of its instru- 
ment of ratification. 

In witness whereof the undersigned, 
being duly authorised thereto, have 
signed the present Statute. 

Done at London, this öth day of May, 
1949, in English and French, both texts 

being equally authentic, in a single copy 
which shall remain deposited in the ar- 
chives of the Government of the United 
Kingdom which shall transmit certified 
copies to the other signatory Govern- 
ments. 

Signatures. 
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um breyting á lögum nr. 30 1. febrúar 1936, um breyting á og viðauka 

við siglingalög nr. 56 30. nóvember 1914. 

Forseti IsLANDS 

gjörir kunnugt: Atvinnumálaráðherra hefur tjáð mér, að vegna fjárhagsörðugleika 

síldveiðiflotans sakir aflabrests á yfirstandandi sildarvertíð, sé mjög erfitt að 

fá keyptar vistir til skipanna, nema því aðeins að kröfur, sem stofnaðar hafa 

verið eða stofnaðar verða vegna kaupa á vistunum, verði látnar njóta sjó- 

veðsréttar. 
Vegna þessa gef ég út bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrár- 

innar á þessa leið: 

1. gr. 

Aftan við 2. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Þó skulu kröfur, sem skipstjóri hefur stofnað til vegna úttektar á vistum til 

skipa þeirra, er síldveiðar stunda sumarið 1950, vegna sildveiðanna, njóta sjóveðs- 

réttar, þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. þessarar greinar. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 12. ágúst 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
Ólafur Thors. 

Stjórnartíðindi 1950, A. 11. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um breyting á lögum nr. 48 25. maí 1949, um hlutatryggingasjóð bátaútvegsins. 

Forseti ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Að atvinnumálaráðherra hefur tjáð mér, að þar sem sildveiðin 

hefur brugðizt það sem af er þessu sumri og það sé sjötta sumarið í röð, 

sem sildveiði bregst, beri brýna nauðsyn til að veita útvegsmönnum fjárhags- 

lega aðstoð nú þegar til að koma í veg fyrir, að þeir neyðist til að hætta 

veiðum. Enn fremur að lög um hlutatryggingasjóð bátaútvegsins, nr. 48 

95. maí 1949, séu nú komin til framkvæmda og sé eðlilegast að sjóðurinn 

leysi vandræðin eftir því, sem hann hafi fjárhagsgetu til. Handbært fé sild- 

veiðideildar hlutatryggingasjóðs sé nú um 490000 kr., en auk þess eigi sild- 

veiðideildin að fá síðar 2500000 króna stofnfé, sbr. 12. gr. laga nr. 22/1950, 

og að samkvæmt niðurlagi 10. gr. laga nr. 48/1949, um hlutatrvggingasjóð- 

inn, megi aldrei skerða stofnfé hans. Þar sem brýna nauðsyn ber til þess, 

24 
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16 að sjóðurinn veiti aðstoð á þessu ári, verður ekki komizt hjá því að heimila 
19. ágúst að skerða stofnfé síldveiðideildarinnar. 

Vegna þessa gef ég út bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrár- 
innar á þessa leið: 

1. gr. 
Aftan við síðustu málsgr. 10. gr. laganna komi nýr málsliður, svo hljóðandi: 

Þó er sjóðstjórninni heimilt á árinu 1950 að skerða stofnfé sildveiðideildar að 
fengnu samþykki ráðherra. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 19. ágúst 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 

Ólafur Thors. 

77 BRÁÐABIRGÐALÖG 
19. ágúst 

i um heimild fyrir ríkisstjórnina að ábyrgjast allt að 2 250 000 króna lán 
til útgerðarmanna, er stunda síldveiðar á þessu sumri. 

ForsETI ISLANDS 

gjörir kunnugt: Fjármálaráðherra hefur tjáð mér, að brýna nauðsyn beri til að gefa 
út lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast bráðabirgðalán til 
útgerðarmanna, sem síldveiðar stunda í ár. 

Sökum þess, að síldveiði hefur enn brugðizt í sumar fram að þessu, og 
hætta er á, að hún stöðvist alveg vegna erfiðleika sildarútgerðarmanna á 
að greiða kaup háseta og nauðsynjar til útgerðarinnar, hefur ríkisstjórnin 
leitað til Landsbanka Íslands og Útvegsbanka Íslands h.f. um lánveitingu að 
fjárhæð allt að kr. 2250000.00 í þessu skyni, og verði lánin tryggð með ábyrgð 
ríkissjóðs. Það, sem ríkissjóður kann að greiða af lánunum vegna þessarar 
ábyrgðar, endurgreiðist honum af fé síldveiðideildar hlutatryggingasjóðs. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt heimild í 28. gr. 
stjórnarskrárinnar á þessa leið: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast bráðabirgðalán til þeirra útgerðar- 

manna, er síldveiðar stunda á þessu sumri, og Landsbanki Íslands og Utvegsbanki 
Íslands h.f. veita. 

2. gr. 
Samanlögð ábyrgð ríkissjóðs vegna þessara lánveitinga má ekki fara fram úr 

kr. 2 250 000.00. 

3. gr. 
Það, sem ríkissjóður kann að greiða af lánunum vegna þessarar ábyrgðar, 

endurgreiðist honum af fé síldveiðideildar hlutatryggingasjóðs.
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4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 19. ágúst 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) nn 

Eysteinn Jónsson. 

Stjórnartíðindi 1950, A. 12. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um útreikning vísitölu framfærslukostnaðar. 

Forseti ÍsLaNDs 

gjörir kunnugt: Viðskiptamálaráðherra hefur tjáð mér, að nauðsynlegt sé að setja 

bráðabirgðalög um útreikning vísitölu framfærslukostnaðar. 

Með bráðabirgðalögum nr. 71, dags. 19. júlí s. l, var vísitala sú, er 

kaupgjald skyldi greitt eftir, hækkuð um 3 stig í 112 með því að ekki var 

talið sanngjarnt, að ákvæði laga nr. 56/1950 um breytingu á lögum nr. 39 

1943, um húsaleigu, hefðu áhrif á útreikning framfærsluvísitölunnar nema 

að litlu leyti, vegna þess að lögin voru þá nýlega sett og lítið komin til 

framkvæmda. 

Við nánari athugun málsins og með tilliti til rannsóknar á raunveru- 

legri húsaleigu í húsum byggðum eftir 1945, sem sýnir að yfirleitt hefur 

húsaleiga enn ekki lækkað, telur ríkisstjórnin sanngjarnt að áðurnefnd 

lög um húsaleigu hafi ekki áhrif á útreikning húsaleiguliðs framfærslu- 

vísitölunnar og enn fremur að húsnæðisliður hennar skuli ákvarðaður í 

samræmi við rannsóknir, er kauplagsnefnd lætur gera. 

Þess vegna þykir rétt að setja lög um að hámarksákvæði laga nr. 56 

1950, um húsaleigu, skuli ekki hafa áhrif á útreikning framfærsluvísi- 

tölunnar. 
Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnar- 

skrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 

Húsaleiguliður vísitölu framfærslukostnaðar skal reiknaður án tillits til 5. gr. 

laga nr. 56/1950, um breytingu á lögum nr. 39/1943 um húsaleigu. Skal nefndur 

rísitöluliður reiknaður eftir því ákvæði í 3. gr. laga nr. 22/1950, um gengisskrán- 

ingu o. fl., að miðað sé við húsaleigu í húsum, sem fullgerð eru eftir árslok 1945, 

og á grundvelli rannsóknar kauplagsnefndar á húsaleigu. 

2. gr. 

Skal kauplagsnefnd reikna á ný vísitölu júlímánaðar samkvæmt ákvæðum 

1. gr. og skal sú vísitala gilda fyrir kaupgreiðslur frá 1. ágúst til 31. des. 1950. 

(e
ð 
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3. gr. 
Nú er vísitala framfærslukostnaðar fyrir júlímánuð, samkvæmt ákvæðum 1. gr. 

þessara laga, hærri en 112 stig, og skal þá hækka uppbót á kaupgreiðslur fjóra 
siðustu mánuði ársins þannig, að mismunurinn fyrir júlímánuð sé að fullu bættur. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og jafnframt falla úr gildi bráðabirgðalög nr. 71 

19. júlí 1950. 
Gjört í Reykjavík, 29. ágúst 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Björn Ólafsson. 

Stjórnartíðindi 1950, A. 13. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 
um aðstoð til bænda á óþurrkasvæðunum á Austur- og Norðurlandi. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Landbúnaðarráðherra hefur tjáð mér, að á óþurrkasvæðunum í 

Austur-Skaftafells-, Múla- og Þingeyjarsýslum, svo og í Árneshreppi í 
Strandasýslu, sé heyfengur bænda langtum minni en í meðalári, bæði að 
vöxtum og gæðum, og víða svo lélegur, að þess séu ekki dæmi. Sé því auð- 
sætt, að fjöldi bænda verði að skerða bústofn sinn til mikilla muna, ef þeir 
fá ekki aðstöðu til að afla sér fóðurbætis og sums staðar heyja. 

Á þessu svæði eru einnig þær sveitir, sem harðast urðu úti í vorharðind- 
unum 1949. Til þess að forða neyðarástandi á þessum slóðum og stórfelld- 
um niðurskurði bústofnsins verði ekki komizt hjá því, að ríkissjóður veiti 
skjóta aðstoð, eftir því sem tök eru á. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnar- 
skrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að taka allt að 4% milljón króna lán og verja fénn til 

aðstoðar bændum á óþurrkasvæðunum í Austur-Skaftafells-, Múla- og Þingeyjar- 
sýslum, svo og í Árneshreppi í Strandasýslu. Aðstoð þessi verði veitt sem lán og 
óafturkræft framlag til hey- og fóðurkaupa á þetta svæði samkvæmt reglum, sem 
landbúnaðarráðuneytið setur. 

2. gr. 
Landbúnaðarráðuneytið ákveður, hverjum skuli falið að úthluta fé því, sem um 

ræðir i 1. gr., og setur nánari ákvæði um framkvæmd laganna og hverjir skuli annast 
afgreiðslu þeirra lána, sem veitt verða samkæmt þeim. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 3. gr. 

Gjört að Bessastöðum, 5. október 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.)   
  

Hermann Jónasson.
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BRÉF 80 
17. i 

HANDHAFA VALDS FORSETA ISLANDS mat 

um binglausnir. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: 

Að vér veitum hér með forsætisráðherra, Steingrími Steinþórssyni, umboð til 

þess í voru nafni að slíta Alþingi, 69. löggjafarþingi, er það hefur lokið störfum. 

Gjört í Reykjavík, 17. mai 1950. 

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason. Þórður Eyjólfsson. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

AUGLÝSING 81 
2 . . 3. ágúst 

um afnám vegabréfsáritana milli Íslands og Finnlands. 6 

Með erindum sendiráðs Íslands og Finnlands í Kaupmannahöfn, dags. 17. júlí 

1950, hefur náðst samkomulag um afnám vegabréfsáritana fyrir borgara Íslands, 

sem ferðast vilja til Finnlands og gagnkvæmt, enda sé ekki um lengri dvöl að ræða 

en þriggja mánaða ár hvert. 
Samkomulag þetta öðlast gildi hinn 1. ágúst 1950. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 3. ágúst 1950. 

Bjarni Benediktsson. Sn 
Agnar Kl. Jónsson. 

AUGLÝSING 82 
19. ágúst 

um samkomulag milli Íslands og Ítalíu um afnám vegabréfsáritana. 

Með erindum sendifulltrúa Íslands og sendiherra Ítalíu í París, dags. 8. og 10. 

ágúst 1950, hefur verið gert samkomulag um að fella niður vegabréfsáritanir vegna 

ferðalaga milli Íslands og Ítalíu frá 1. september 1950 að telja, enda sé ekki um að 

ræða lengri dvöl en 6 mánuði. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 19. ágúst 1950. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Agnar Kl. Jónsson.
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FORSETABRÉF 

um ad reglulegt Alpingi 1950 skuli koma saman til fundar 

þriðjudaginn 10. október 1950. 

ForsETi ISLANDS 
gjörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið, samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að reglulegt Alþingi 1950 
skuli koma saman til fundar þriðjudaginn 10. október n. k. 

Um leið og ég birti þetta, er öllum, sem setu eiga á Alþingi, boðið að koma til 
Reykjavíkur nefndan dag, og verður þá Alþingi sett að lokinni guðsþjónustu í dóm- 
kirkjunni, er hefst kl. 13,30. 

Gjört í Reykjavík, 25. september 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

AUGLÝSING 

um loftferðasamning milli Íslands og Danmerkur. 

Hinn 22. marz 1950 var undirritaður í Reykjavík loftferðasamningur milli Ís- 
lands og Danmerkur. Samningurinn gekk í gildi við undirritun. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðnneytið, Reykjavík, 3 október 1950. de 

Bjarni Benediktsson. 

Fylgiskjal. 

LOFTFERÐASAMNINGUR MILLI 

ÍSLANDS OG DANMERKUR 

Ríkisstiórn Íslands og ríkisstjórn Dan- 
merkur, sem hafa ákveðið að gera með 
sér samning um loftferðir milli Íslands 
og Danmerkur, hafa orðið ásáttar um 

eftirfarandi ákvæði: 

1. gr. 
Samningsaðilar veita hvor öðrum þau 

réltindi, sem greind eru í viðbæti við 

  

Agnar Kl. Jónsson. 

OVERENSKOMST 

VEDRØRENDE LUFTFORBINDELSE 

MELLEM ISLAND OG DANMARK 

Den islandske regering og den danske 
regering, som har besluttet at afslutte 
en overenskomst vedrørende luftfor- 
bindelserne mellem Island og Danmark, 
er kommet overens om følgende be- 
stemmelser: 

Artikel 1. 
De kontraherende parter tilstår hin- 

anden de i vedføjede tillæg opregnede 
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samning bennan og veita verdur til ad 
hægt sé að koma á flugferðum milli 
þeirra staða, sem þar um ræðir. Þessar 
flugferðir má hefja þegar í stað eða síðar, 
samkvæmt ákvörðun þess samningsaðila, 
sem réttindin eru veitt. 

2. gr. 
a) Nú hefur annar samningsaðilinn 

veitt hinum aðilanum réttindi til að koma 
á flugferðum, og má þá hefja reksturinn 
jafnskjótt og sá aðili, sem réttindi hafa 
verið veitt, hefur tilnefnt flugfélag eða 

flugfélög, sem taki að sér reksturinn. 
Þeim aðila, sem réttindin hefur veitt, er 
að tilskildum ákvæðum 6. gr. hér á eftir, 
skylt að veita hinu tilnefnda flugfélagi 

eða félögum nauðsynleg leyfi vegna 
rekstursins þegar í stað. 

b) Sá samningsaðili, sem veitir ofan- 
greind réttindi, getur krafizt þess af hinu 
tilnefnda flugfélagi eða félögum, að áður 
en réttindi eru veitt til að hefja þær flug- 
ferðir, sem um getur í samningi þessum, 
sé sannað, að það eða þau uppfylli öll 
skilyrði í lögum þeim og ákvæðum, sem 
í gildi eru á hans yfirráðasvæði. 

3. gr. 
Til að koma i veg fyrir misskipti, svo 

og til að tryggja samræmi í framkvæmd: 
a) eru samningsaðilar ásáttir um, að 

sjöld fyrir afnot flughafna þeirra og ann- 
arra hjálpartækja, sem hvor samnings- 
aðili kann að leggja á flugfélög hins, skuli 
ekki vera hærri en gjöld innlendra lott- 

fara, sem fást við sams konar flutning 

milli landa, fyrir afnot slíkra flughafna 
og hjálpartækja; 

b) skal eldsneyti, smurningsolíur og 
/arahlutir, sem flutt er til landssvæðis 
annars samningsaðila af flugfélagi, til- 
nefndu af hinum aðilanum eða fyrir 
reikning slíks flugfélags og ætlað er ein- 
göngu loftförum þess félags, njóta sömu 
kjara um tolaálögur, skoðunargjöld eða 

rettigheder, som er pákrævede for op- 
rettelsen af de deri angivne luftruter. 
Disse ruter kan ábnes straks eller pá et 
senere tidspunkt efter bestemmelse af 
den kontraherende part, hvem de nævnte 

rettigheder er tilstået. 

Artikel II. 
a) Driften af hver af de luftruter, som 

den ene kontraherende part har tilstået 
den anden kontraherende nart ret til at 

oprette, kan påbegyndes, så snart den 
sidstnævnte kontraherende part har ud- 
peget et eller flere luftfariselskab(er) til 
at drive den pågældende rute. Den kontra- 
herende part, sem tilstår rettighederne, 
er med forbehold af bestemmelserne i 
nedenstående artikel VI forpligtet til 
uopholdeligt at give det eller de således 
udpegede luftfartselskab(er) den hertil 

fornødne tilladelse. 

b) Den kontraherende part, der tilstår 

de ovennævnte rettigheder, kan af det 
eller de således udpegede luftfartsel- 
skab(er), inden den giver det (dem) til- 
ladelse til at åbne de i nærværende over- 
enskomst forudsete ruter, forlange, at det 

(de) godtgør, at det (de) opfylder alle 
betingelser, som er foreskrevet i de på 
dens territorium gældende love og be- 
stemmelser. 

Artikel HL. 
For at forebygge en ulige behandling 

og for at sikre en ensartet praksis, 
a) er hver af de kontraherende parter 

indforstået med, at de afgifter for be- 
nyttelsen af dens lufthavne og andre 
hjælpemidler, som den måtte pålægge den 
anden kontraherende parts luftfartsel- 
skaber, ikke må være højere end de, der 

af dens egne i tilsvarende international 
trafik anvendte luftfartøjer betales for 

benyttelsen af sådanne lufthavne og 

hjælpemidler; 
b) skal brændstof, smøreolie og re- 

servedele, som indføres på den ene kon- 
traherende parts territorium af et af den 
anden kontraherende part udpeget luft- 
fartselskab eller for et sådant luftfart- 
selskabs regning for udelukkende at be- 
nytles af dettes luftfartøjer, med hensyn
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84 önnur innanlandsgjåld og gilda um inn- 
2. okt. lend flugfélög eða flugfélög þeirra ríkja, 

til toldafgifter, undersýgelsesafgifter eller 
andre indenlandske afgifter og gebyrer 

sem beztukjara njåta; 

c) skal eldsneyti, smurningsoliur og 
varahlutir, venjulegur útbúnaður og vist- 
ir, sem eru um borð í loftförum, öðrum 
en hernaðarloftförum, og eru eign þeirra 
flugfélaga annars samningsaðilans, sem 
hefur leyfi til að starfrækja flugferðir 
samkvæmt því, sem nánar er til tekið í 
viðbótarákvæðum samnings þessa, und- 
anþegið tollaálögum, skoðunargjöldum 
og öðrum slíkum gjöldum við komu til 
eða burtfår frá landsvæði hins samn- 
ingsaðilans, jafnvel þótt loftförin eyði 
slíkum forða á flugi innan þess lands- 
svæðis. 

4. gr. 
Lofthæfnisskírteini, hæfnisskírteini á- 

hafna og leyfisbréf, sem gefin eru út eða 
staðfest af öðrum samningsaðilanum, 
skulu viðurkennd af hinum aðilanum, að 
því er við kemur starfrækslu þeirra flug- 
ferða, sem í viðbætinum greinir. Hvor 
aðili um sig áskilur sér þó rétt til að 
synja um viðurkenningu, að þvi er snertir 
flug yfir landsvæði hans, á hæfnisskír- 
teinum og leyfisbréfum, sem út eru gefin 
af öðru ríki handa hans eigin þegnum. 

5. gr. 
a) Lög og ákvæði annars samningsað- 

ilans um komu loftfara í millilandaflugi 
til eða burtför frá landsvæði hans, svo og 
um starfrækslu og stjórn slíkra loftfara 
meðan þau eru innan landsvæðis hans, 
skulu gilda um loftför flugfélags eða fé- 
laga hins aðilans. 

b) Farþegar, áhöfn og sendandi varn- 
ings, sem fluttur er loftleiðis, skulu ann- 

að hvort persónulega eða fyrir milligöngu 
þriðja manns, sem kemur fram fyrir 

nyde samme behandling som landets 
egne eller en mestbegunstiget nations 
luftfartselskaber; 

c) er brændstof, smóreolie, reservedele, 

sædvanligt udstyr og forrád, som fore- 
findes ombord í civile luftfartøjer, til- 
hørende de af den ene kontraherende 

parts luftfartselskaber, der har tilladelse 
til at drive de i tillægget angivne ruter, 
ved ankomsien til eller afgangen fra den 
anden kontraherende parts territorium 
fritaget for toldafgifter, undersøgelses- 
afgifter eller lignende afgifter, selv om 
sådanne forsyninger benyttes eller for- 
bruges af disse luftfortøjer under flyv- 
ning over nævnte territorium. 

Artikel IV. 
Luftdygtighedsbeviser,  duelighedsbe- 

viser og certifikater som er udstedt eller 
gjort gyldige af den ene kontraherende 
part, skal af den anden kontraherende 
part anerkendes som gyldige, for så vidt 
angår driften af de i tillægget angivne 
ruter. Hver af de kontraherende parter 
forbeholder sig dog ret til, for så vidt 
angår flyvning over dens eget terri- 
torium, at nægte at anerkende gyldig- 
heden af duelighedsbeviser og certifi- 
kater, som af en anden stat er udfærdiget 
for dens egne statsborgere. 

Artikel V. 
a) Den ene kontraherende parts love 

og bestemmelser vedrørende ankomst til 
og afgang fra dens territorium for luft- 
fartøjer i international trafik eller ved- 

rørende driften og navigeringen af så- 
danne luftfartøjer, medens de befinder 
sig inden for dens territoriums grænser, 
finder anvendelse på luftfartøjer, til- 
hørende den anden kontraherende parts 
luftfartselskab (er). 

b) Passagerer, besætning og afsendere 
af varer, der befordres med luftfartøjer, 
skal, enten personligt eller gennem tredie- 
person, som handler på deres vegne og 
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þeirra hönd og á þeirra ábyrgð, fylgja 

þeim lögum og ákvæðum, sem gilda á 
landsvæði hvors samningsaðila, um komu, 
dvöl og brottför farþega, áhafnar eða 
farms, t. d. ákvæðum um komu, brottför, 
innflytjendur, vegabréf, toll og sóttkví. 

6. gr. 
Hvor samningsaðili um sig áskilur sér 

rétt til að synja flugfélagi, sem hinn aðil- 
inn hefur tilnefnt, um réttindi, eða aftur- 
kalla slík réttindi, þegar ekki er talið 
nægilega upplýst, að það séu þegnar hins 
aðilans, sem að verulegu leyti eigi og 
stjórni flugfélaginu eða þegar flugfélag 
þetta lætur undir höfuð leggjast að fylgja 
lögum og ákvæðum þess ríkis, sem félag- 
ið rekur loftferðir um, sbr. 5. gr. hér að 

ofan, eða fullnægir ekki skuldbindingum 
þeim, sem samningur þessi leggur því á 

herðar. 

7. gr. 
Samning þennan svo og samþykktir all- 

ar, sem gerðar eru i framhaldi af honum, 
skal skrásetja hjá alþjóðaflngmálastofn- 

uninni. 

8. gr. 

Nú álítur annar hvor samningsaðili 

æskilegt að breyta einhverju ákvæði í við- 

bætinum við samning þennan, og getur 

hann þá farið þess á leit, að viðræður fari 

fram um málið milli réttra yfirvalda í 

löndum samningsaðila. Slíkar viðræður 

skulu hefjast áður en 60 dagar eru liðnir 

frá því að beiðnin kom fram. Sérhver 

breyting. sem yfirvöld þessi kunna að 

koma sér saman um, tekur gildi þegar hún 

hefur verið staðfest með nótuskiptum. 

for deres regning, efterkomme de pá hver 

af de kontraherende parters territorium 

gældende love og bestemmelser vedrør- 

ende ankomst, ophold og afgang, for så 

vidt angår passagerer, besætning eller 

ladning, såsom bestemmelser vedrørende 

indrejse, udrejse, indvandring, pas, told 

og karantæne. 

Artikel VI. 

Hver af de kontraherende parter for- 

beholder sig ret til at nægte at give et 
af den anden kontraherende part ud- 
peget luftfartselskab koncession eller at 
tilbagekalde en sådan koncession i til- 
fælde, hvor det ikke findes tilstrække- 
ligt godtgjort, at en væsentlig del af ejen- 
domsretten til og den effektive kontrol 
med de pågældende luftfartselskab be- 
ror hos sidstnævnte kontraherende parts 

statsborgere, eller hvor dette luftfart- 

selskab undlader at efterkomme lovene 
og bestemmelserne i den stat, på hvis 
territorium det driver luftfart, således 
som anført i artikel V ovenfor, eller und- 

lader at opfylde de det i henhold til nær- 
værende = overenskomst = pålagte  for- 

pligtelser. 

Artikel VII. 
Nærværende overenskomst og alle af- 

taler i forbindelse hermed skal registreres 
i Origanisationen for international civil 

luftfart. 

Artikel VII. 

Dersom en af de kontraherende parter 

måtte ønske at ændre nogen bestemmelse 

i tillægget til nærværende overenskonst, 

kan den anmode om en drøftelse desan- 

gående mellem de to kontraherende par- 

lers kompetente myndigheder. Sådanne 

forhandlinger skal indledes indenfor et 

tidsrum af 60 dage fra datoen for an- 

modningens fremsættelse. Enhver ænd- 

ring, hvorom disse myndigheder måtte 

blive enige, træder i kraft, når den er 

blevet bekræftet ved udveksling af noter. 
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Nú tekur alþjóðasamningur um loft- 
ferðir gildi hjá báðum samningsaðilum, 
og skulu þeir þá sín á milli samræma á- 
kvæði þessa samnings og viðbætisins við 
hann ákvæðum slíks alþjóðasamnings. 

9. gr. 
a) Samningsaðilar hafa komið sér sam- 

an um að vísa sérhverjum ágreiningi 
/arðandi skýringu eða framkvæmd á 
samningi þessum eða viðbætinum til úr- 
skurðar gerðardóms, enda hafi þeim ekki 
tekizt að jafna hann með viðræðum sín á 
milli. 

b) Ágreininginn má leggja undir úr- 
skurð ráðs  alþjóðaflugmálastofnunar- 
innar, sem stofnað var með samþykkt um 
alþjóðaflugmál, er undirrituð var í 
Chicago hinn 7. desember 1944. 

c) Samningsaðilar seta þó með sam- 
komulagi sin á milli annað hvort jafnað 
ágreininginn með því að vísa honum til 
úrskurðar gerðardóms eða annars aðila 
eða stofnunar, sem þeir tilnefna. 

d) Samningsaðilar skuldbinda sig til að 
hlýða hverjum þeim úrskurði, sem upp 
kann að verða kveðinn. 

10. gr. 
Hvor aðili um sig getur tilkynnt hinum, 

að hann vilji segja upp samningi þess- 
um. Sé slík tilkynning send, skal samn- 
ingurinn falla úr gildi 12 mánuðum eftir 
að hinn aðilinn tók við henni, nema 
samkomulag hafi orðið um að afturkalla 
tilkynninguna áður en fresturinn er lið- 
inn. 

11. gr. 
Samningur þessi gengur í gildi bann 

dag, sem hann er undirr itaður. 

til staðfestu hafa undirritaðir 
fulltrúar, sem til þess hafa gild umboð 
frá hlutaðeigandi ríkisstjórnum, ritað 
nöfn sín undir samning þennan. 

Þessu 

Såfremt en almindelig multilateral 
luftfartskonvention træder i kraft for de 
to kontraherende parters vedkommende, 
skal de rådføre sig med hinanden for at 
bringe bestemmelserne i nærværende 
overenskomst og dens tillæg i overens- 
stemmelse med den nævnte konventions 
bestemmelser. 

Artikel IX, 
a) De kontraherende parter er enige 

om at henvise enhver tvist angående for- 
tolkningen og anvendelsen af nær- 
værende overenskomst eller dens tillæg, 
som ikke har kunnet afgøres ved direkte 
forhandlinger, til voldgift. 

b) En sådan tvist kan indbringes for 
det i henhold til den i Chicago "de n 7. 
december 1944 undertegnede konvention 
om international civil luftfart oprettede 
internationale civile luftfartsorganisa- 
tions råd. 

c) De kontraherende parter kan dog 
efter aftale afgøre tvisten ved at ind- 
bringe den enten for en voldgiftsdomstol 
eller for en anden af dem udpeget person 
eller organisation. 

d) De kontraherende parter forpligter 
sig til at efterkomme den afsagte 
kendelse. 

Artikel X. 
Hver af de kontraherende parter kan 

overfor den anden kontraherende part til- 
kendegive sit ønske om at bringe nær- 
værende overenskomst til ophør. Ved en 
sådan opsigelse bringes overenskomsten 
til ophør 12 måneder efter datoen for den 
anden kontraherende parts modtagelse af 
meddelelsen, medmindre denne efter ind- 
byrdes aftale tilbagekaldes inden nævnte 
frists udløb. 

Artikel XI. 

Nærværende overenskomst træler i 
kraft på datoen for dens undertegaelse. 

Til bekræftelse heraf har de under- 
tegnede, af deres respektive regeringer 
behørigt befuldmægtige repræsentanter 
underskrevet nærværende overenskomst.
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Gert í Reykjavík, 22. marz 1950 

í tveimur eintökum á íslenzku og dönsku, 
og skulu báðir textar jafngildir. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands: 

Bjarni Benediktsson, 

utanríkisráðherra Íslands. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Danmerkur: 

Bodil Begtrup, 

sérlegur sendiherra og ráðherra med 
umboði fyrir Danmörku á Íslandi. 

VIÐBÆTIR 

I. 
Ríkisstjórn Danmerkur heimilar ríkis- 

stjórn Íslands að láta flugfélög, eitt eða 
fleiri, sem ríkisstjórn Íslands tilnefnir, 

starfrækja flugferðir á þeim leiðum, sem 
hér greinir, í báðar áttir: 

    

Í) Reykjavik-—Kaupmanna- 

höfn. 

2) Reykjavík--Prestwick og/| Eina eða 

eða London—Kaup- fleiri af 
mannahöfn. þessum 

Í Kaupmannahöfn og | leidum má 
London er Óheimilt að |fram- 
taka eða selja á land far- plengja til 

þega, vörufarm og póst | Stokk- 
til flutnings á milli þess- | hólms og 

ara staða. Finn- 
3) Reykjavik—Stavanger og/| lands. 

eða Oslo og/eða Gaula- 
borg—Kaupmannahöfn. 

4) Reykjavik—Færeyjar— 

Prestwick. 

I. 
Ríkisstjórn Íslands heimilar  rikis- 

stjórn Danmerkur að láta flugfélög, eitt 

eða fleiri, sem ríkisstjórn Danmerkur til- 
nefnir, starfrækja flugferðir á þeim leið- 
um, sem hér greinir, í báðar áttir: 

1956 

Udfærdiset i Reykjavik et 
den 22. marts 1950 3. okt. 

i to eksemplarer í det islandske og del 

danske sprog, idel begge teksler har 

samme gyldighed. 

For den islandske regering: 

Bjarni Benediktsson, 

Islands udenrigsminister. 

For den danske regering: 

Bodil Begtrup, 

Danmarks overordentlige gesandt og 
befuldmægtigede minister i Island. 

TILLÆG 

1. 
Den danske regering giver den is- 

landske regering ret til ved et eller flere 
af denne udpegede luftfariselskaber at 
drive de nedenfor angivne luftruter i 

begge retninger: 

Í) Reykjavik—København |} 

2) Reykjavik-Prestwick og/ 
eller London—-Kóben- 

havn. 
I København og Lon- 

don má ikke optages og 
afsættes passagerer, lad- 
ning og post til befor- 

en eller 

flere af 

disse ruter 

san ud- 

: strækkes 

til Stock- 

  
dring mellem disse | holm og 
pladser. Finland. 

3) Reykjavik—Stavanger og/ 
eller Oslo og/eller Gøte- 

borg—København. 
4) Reykjavik —Færøerne— 

Prestwick. 

II. 
Den islandske regering giver den 

danske regering ret til ved et eller flere 
af denne udpegede luftfartselskaber at 
drive de nedenfor angivne luftruter i 
begge retninger:



—
 1) Kaupmannahöfn— 

  

Reykjavík, ef til vill með | Fína eða 

viðkomu í Færeyjum. fleiri af 
2) Kaupmannahöfn--Prest- þessum 

wick- Reykjavík, ef til leiðum má 

vill með viðkomu í Fær- | fram- 
eyjum. lengja til 

3) Kaupmannahöfn— Græn- 

Stavanger--Reykjavík. | lands. 
4) Kaupmannahöfn—Reykja- 

vik—New York og/eða 

Chicago og/eða Montreal, 
með viðkomu á milli- 
stöðvum. 

II. 
Þeim flugfélögum, sem tilnefnd hafa 

verið af öðrum samningsaðilanum, skulu 
veitl réttindi til yfirferðar og viðkomu 
án flutningsréttinda á landsvæði hins 
aðilans, svo og réttindi til að taka við 
og skila farþegum, pósti og vörum í milli- 
landaflutningi á ofangreindum flugleið- 
um. 

IV. 
Samningsaðilar eru ásáttir um: 

a) að það flugvélarými, sem flugfélögin 

láta í té, skuli miðað við flutningsþörf- 
ina; 

b) að flugfélög landanna skuli gæta 
sameiginlegra hag ssmuna sinna á Þeim 
flugleiðum, sem b: áðir starfrækja, þannig 

að loftferðastarfsemi hvorugs ríkis sé 

iþyngi á ótilhlýðilegan hátt; 

G
E
 

c) að í starfrækslu þeirra flugferða, 

sem í viðbætinum greinir, skuli fyrst og 
fremst stefna að því, að flugvélarýmið sé 
i samræmi við lutningsþörfina milli 

heimalands flugfélagsins og ákvörðunar- 

landsins; 

d) að á ofangreindum stöðum og leið- 
um skuli framkvæma heimildina til að 
taka við og skila millilandaflutningi til 
eða frá þriðja ríki, í samræmi við þær 

reglur um skipulagningu flugmálanna, 
sem ríkisstjórnir beggja landanna fylsja, 

og með því skilyrði, að flusvélarýmið sé 
miðað við: 
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I) Kóbenhavn—-Reykjavik, ) 
evt. via Færgerne. |en eller 

flere af 
2) Kóbenhavn--Prestwick-— | disse ruter 

Reykjavik, evt. via Fær- "kan ud- 
øerne, | strækkes 

|til Grøn- 
3) København—Stavanger— |land. 

Reykjavik. 
4) København—Reykjavik— 

New York og/eller Chicago 
og/eller Montreal via mel- 

lemliggende pladser. 

TIL 
De af hver af de kontraherende parter 

udpegede luftfartselskaber tilstås på den 
anden kontraherende parts territorium 
ret til overflyvning og teknisk mellem- 
landing såvel som ret til i international 
trafik at afsætte og optage passagerer, 
post og gods på de ovenfor anførte ruter. 

IV. 
Der er mellem de kontraherende parter 

enighed om, 
a) at den af de to landes luftfartsel- 

skaber indsatte transportkapacitet skal 
tilpasses efter trafikbehovet; 

b) at de to landes luftfartselskaber pá 
de strækninger, der beflyves af dem 
begge, skal tage hensyn til deres gen- 
sidige interesser, således at deres respek- 
tive luftfart ikke påvirkes pá utilbórlig 
máde; 

ce) at det ved driften af de í nær- 
værende tillæg omhandlede ruter skal 
rære hovedformålet at tilvejebringe en 
kapacitet, der svarer til trafikbehovet 
mellem det land, hvor luftfartselskabet er 
hjemmehørende, og det land, for hvilket 
trafikken er bestemt; 

d) at retten til på de anførte pladser 
og strækninger at optage og afsætte inter- 
national trafik, bestemt for eller kom- 
mede fra et tredieland, skal udøves 
i overensstemmelse med de af begge re- 
geringer anerkendte almindelige prin- 
cipper for en planmæssig udvikling og 
på betingelse af, at kapaciteten fastsættes 
i forhold til:
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1. flutningsþörfina milli upprunastað- 

ar og ákvörðunarstaðar; 
2. þær kröfur, sem gerðar eru um hag- 

sýnan rekstur langleiðaflugsins; 
3. flutningsþörf svæðis, sem flogið er 

um, og sé þá tekið tillit til annarra 
ferða, sem haldið er uppi þar um 

slóðir. 
V. 

Fargjöld og flutningsgjöld skulu á- 
kveðin á sanngjarnan hátt með sérstakri 
hliðsjón af  réitlætanlegum sparnaði 
í rekstri, eðlilegum ágóða og þeim að- 
stæðum, sem sérstaklega eiga við á hverri 
leið, t. d. hraða og aðbúnaði. 

Við ákvörðun gjaldanna skal tekið til- 
lit til tillagna alþjóðaloftflutningasam- 
bandsins (IATA). 

Nú liggja ekki fyrir neinar tillögur frá 
loftflutningasambandinu, og skulu þá ís- 
lenzku og dönsku flugfélögin sin á milli 
ákveða fargjöld og flutningsgjöld á þeim 
hluta leiðanna, sem þau fljúga bæði um, 
og skulu þau, — ef ástæða þykir til —, 
ráðgast við flugfélög þriðja ríkis, sem 
að einhverju eða öllu leyti halda uppi 
flugferðum á sömu leiðum. 

Gjöldin skulu háð samþykki flugmála- 

stjórna beggja landa. 

Nú koma flugfélögin sér ekki saman 
um ákvörðun gjalda eða flugvélarými 
og skulu þá flugmálastjórnir beggja land- 

anna reyna að finna viðunandi lausn á 
málinu. 

Ef eigi næst samkomulag, skal málinu 
skotið til úrskurðar serðardóms samkv. 
9. gr. samningsins. 

1. Trafikbehovet mellem oprindelses- 

landet og bestemmelseslandet, 

kravene om en økonomisk drift af 

langdistanceruterne, 

3. det bestående trafikbehov i de om- 

ráder, der passeres, under hensyn- 

tagen til lokale og regionale ruter. 

no 

V. 
Tarifferne skal fastsættes med henblik 

på rimelige takster under særlig hen- 
syntagen til forsvarlig driftsøkonomi, 
et normalt udbytte og det for hver rute 
karakteristiske, såsom hastigheds- og be- 
kvemmelighedsforholdene. 

Ved fastsættelsen af disse tariffer skal 
der tages hensyn til den internationale 
lufttransportsammenslutning  (IATA)'s 

henstillinger. 
Dersom der ikke foreligger henstil- 

linger fra denne sammenslutning, skal de 
islandske og de danske luftfartselskaber 
indbyrdes træffe aftale om de tariffer for 
passagerer og gods, der skal anvendes på 
de strækninger af ruterne, som de be- 
flyver i fællesskab, efter — hvis der 
skønnes at foreligge anledning dertil — 
at have rådført sig med tredielandes luft- 
fartselskaber, der helt eller delvis be- 

flyver samme strækninger. 
Jisse tariffer skal forelægges de to 

landes kompetente luftfartsmyndigheder 
til godkendelse. 

Dersom luftfartselskaberne ikke kan 
blive enige om fastsættelsen af tarifferne 
eller om bestemmelsen af transportkapa- 
citeten, skal de to landes kompetente 
luftfartsmyndigheder bestræbe sig for at 
opnå en tilfredsstillende ordning. 

I sidste instans henvises sagen til vold- 
gift i overensstemmelse med overens- 
komstens artikel IX. 

Við undirritun samningsins voru eftirfarandi orðsendingar afhentar: 

UTANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ 

Táttvirti sendiherra, 

Reykjavík, 22. marz 1950. 

Með tilvísun til loftferðasamnings milli Íslands og Danmerkur, sem undirritaður 

var i dag, leyfi ég mér að tilkynna yður, að samkvæmt 2. gr. a. Í samningnum til- 

nefnir ríkisstjórn Íslands hér með Flugfélag Íslands h.f. og Loftleiðir h.f. til að 

1950 

84 

3. okt.
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81 hafa á hendi flug á þeim leiðum, sem greindar eru í Í. kafla viðbætisins við samn- 
3. okt. inginn. 

Í þessu sambandi leyti ég mér að staðfesta það fyrir hönd ríkisstjórnar minnar, 
að Í viðræður þeim, sem fóru fram áður en samningurinn var undirritaður, varð 
samkomulag um eftirfarandi atriði: 

1. Det Danske Luftfarlselskab (DDL) — sem starfar með Det Norske Luftfart- 
selskab (DNL) og Aktiebolaget Arotransport (ABA) og bera þessi þrjú félög þá 
heitið Scandinavian Airlines System (SAS) — er heimilt að halda uppi flugi á þeim 
leiðum, sem greindar eru í samningnum, með loftförum, áhöfnum og útbúnaði frá 
hvoru hinna tveggja flugfélaganna eða báðum. 

2. Að svo miklu leyti, sem Det Danske Lufifartselskab (DDL) notar loftför, á- 
hafnir og útbúnað hinna félaganna í Scandinavian Airlines System (SAS), gilda 
ákvæði samningsins um þau loftför, áhafnir og útbúnað eins og um væri að ræða 
loftför, áhafnir og útbúnað í eigu Det Danske Luftfartselskab (DDL), og danske 
flugmálastjórnin og Det Danske Luftfartselskab bera að þessu leyti fulla ábyrgð 
samkvæmt samningnum. 

Ég leyfi mér, hátivirti sendiherra, að votta yður sérstaka virðingu mína. 
a . Bjarni Benediktsson. sendiherra Danmerkur, 
Fru Bodil Begtrup, 
Reykjavik. 

KONGELIG DANSK GESANDTSKAB 

Reykjavik, den 22. marts 1950. 
Deres Excellence, 

Under henvisning til den i dag undertegnede luftfartsoverenskomst mellem 
Danmark og Island har jeg den ære at meddele Dem, at den danske regering i overens- 
stemmelse med overenskomstens artikel 2 a udpeger Det Danske Luftfartselskab 
(DDL) til at beflyve de i afsnit II i tillægget til overenskomstens anførte ruter. 

I denne forbindelse har jeg den ære på min regerings vegne at bekræfte, at der 
under de forhandlinger, der er gået forud for overenskomstens undertegnelse, er op- 
nået enighed om følgende aftale: 

1. Det Danske Luftfartselskab (DDL), der under betegnelsen Scandinavian Air- 
lines System (SAS) samarbejder med Det Norske Luftfartselskab (DNL) og Aktie- 
bolaget Aérotransport (ABA), kan beflyve de det i henhold til overenskomsten til- 
ståede ruter med luftfartøjer, besætninger og udstyr tilhørende hvert af de to andre 
Infifartselskaber eller dem begge. 

2. I det omfang, Det Danske Luftfartselskab (DDL) benytter luftfartøjer, be- 
sætninger og udstyr tilhørende de andre i Scandinavian Airlines System (SAS) 
deltagende selskaber, finder overenskomstens bestemmelser anvendelse på sådanne 
luftfartøjer, besætninger og udstyr på samme måde, som hvis disse tilhørte Det 
Danske Luftfartselskab (DDL), og de kompetente danske luftfartsmyndigheder og 
Det Danske Luftfartselskab (DDL) påtager sig herfor det fulde ansvar i henhold 
til overenskomsten. 

Med den mest udmærkede højagtelse forbliver jeg Deres Excellences 
ærbødigste 

Bodi . Hans Excellence, odil Begtrup 
hr. udenrigsminister Bjarni Benediktsson, 
Reykjavik.
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9. okt. 

FORSETABRÉF 

um afreksmerki hins íslenzka lýðveldis. 

Forseti ÍSLANDS 

djörir kunnugt: Forsætisráðherra hefur tjáð mér, að ríkisstjórninni þyki hlýða, að 

gerður verði heiðurspeningur, er sæma megi innlenda menn og erlenda, er 

leggja líf sitt eða heilsu í hættu við björgun íslenzkra manna úr lífsháska. 

Ég fellst á, að efnt verði til slíks heiðurspenings, og skulu um hann gilda 

eftirfarandi reglur: 

1. gr. 

Heiðurspeningurinn nefnist: Afreksmerki hins íslenzka lýðveldis. Afreksmerkið 

er í tveimur stigum. Fyrra stig er peningur úr gulli, 3 em að þvermáli og 2 mm á 

þykkt. Á framhlið peningsins skal mótuð mynd Fjallkonunnar og umhverfis letrað 

í boga: Afreksmerki hins Íslenzka lýðveldis. Á bakhlið peningsins er skialdarmerki 

Íslands. Á rönd peningsins skal letra nafn þess, er peninginn hlýtur, og hvaða dag 

og ár afrek það var unnið, er gerði hann merkisins verðan. 

Annað stig merkisins er eins og hið fyrra, nema silfur i stað gulls. 

2. gr. 

Afreksmerkið skal bera á brjóstinu vinstra megin í bláu silkibandi. 

3. gr. 

Afreksmerkinu má sæma innlenda menn og erlenda, er hætt hafa lífi sínu eða 

heilsu við björgun íslenzkra manna úr lífsháska, enda sé upplýst með lögreglurann- 

sókn, eða á annan fullgildan hátt, um öll atvik björgunarinnar. 

4. gr. 

Afreksmerkið er eign þess, er hlýtur það, og erfingja hans að honum látnum. 

5. gr. 

Forseti Íslands veitir afreksmerkið. 

6. gr. 

Forsetinn skipar þriggja manna nefnd, er gerir tillögur um veiting afreks- 

merkisins. Einn skal skipa að ráði forsætisráðherra og sé hann jafnframt for- 

maður nefndarinnar, annar sé forseti Slysavarnafélags Íslands, en hinn þriðji for- 

maður orðunefndar hinnar íslenzku fálkaorðu. 

Nefndin skal halda gerðabók um störf sín. 

7. gr. 

Engan má sæma afreksmerkinu, nema nefndarmenn séu sannnála um að leggja 

það til. Ef um erlendan ríkisborgara er að ræða, skal leita umsagnar utanríkisráð- 

herra Íslands áður en ákvörðun er tekin um veitingu merkisins 

8. gr. 

Veiting afreksmerkisins skal að jafnaði fram fara 1. desember. 

Merkinu skal fylgja skjal, undirritað af forseta og nefndarmönnum, þar sem 

greint sé, fyrir hvaða afrek merkið er veitt.
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9. gr. 
Birta skal í Lögbirtingablaði og Stjórnartíðindum, hverjir afreksmerkið hljóta 

og fyrir hvað. 

86 

17. okt. 

10. gr. 
Kostnaður við afreksmerkið greiðist úr ríkissjóði. 

Gjört í Reykjavík, 9. október 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

AUGLÝSING 

um fullgildingu á alþjóðasamþvkkt um félagafrelsi og verndun þess. 

Hinn 16. maí 1950 samþykkti Alþingi þingsályktun um heimild fyrir ríkis- 
stjórnina til þess að fullgilda fyrir Íslands hönd samþykkt nr. 87 um félagafrelsi 
og verndun þess, sem gerð var á 31. þingi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (1.L.0.) 
i San Francisco 1948. 

Fullgildingarskjal fslands var afhent aðalforstjóra Alþjóðavinnumálastofnun- 5 5 J i , 
arinnar hinn 4. október 1950. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 17. október 1950. 

Bjarni Benediktsson. 

Agnar Kl. Jónsson. 
Fylgiskjal. 

Samþykkt nr. 87 um félagafrelsi og verndun þess. 
Allsherjarþing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, saman komið til 31. Þingsetu 

sinnar Í San Francisco 17. júní 1948 samkvæmt kvaðningu stjórnarnefndar Alþjóða- 
vinnumálaskrifstofunnar, hefur ákveðið að gera i samþykktarformi ákveðnar til- 
lögur um félagafrelsi og verndun þess, en bad er sjöunda mál á dagskrá þingsins, 
og með skírskotun til þess: 

að 

að 

að 

að 

í formála stjórnarskrár Alþjóðavinnumálastofnunarinnar er því lýst yfir, að 
„viðurkenning á grundvallarreglum um félagafrelsi“ stuðli að bættum lifs- 
skilyrðum verkalýðsins og friði: 
Philadelphiuyfirlýsingin endurstaðfestir það, að „tjáningarfrelsi og félaga- 
frelsi eru frumskilyrði fyrir áframhaldandi framförum“; 
Alþjóðavinnumálaþingið samþykkti einróma á 30. þingi sínu grundvalarreglur 
Þær, sem vera skyldu undirstaða að alþjóðareglum; — og — 
allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna hefur á öðru þingi sínu fallizt á bessar 
grundvallarreglur og óskað eftir því, að Alþjóðavinnumálastofnunin héldi áfram 
hvers konar viðleitni í þá átt, að hægt verði að Sera eina eða fleiri alþjóða- 
samþykktir; 

gerir það í dag, níunda júlí árið nítján hundruð fjörutíu og átta, eftirfarandi sam- 
Þykkt, sem nefna ber Samþykkt frá 1948 um félagafrelsi og verndun þess: 
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I. KAFLI 

Félagafrelsi. 

1. gr. 

Hvert það aðildarríki Alþjóðavinnumálastofunarinnar, sem samþykkt þessi 

ekur til, undirgengst að framfylgja eftirfarandi ákvæðum. 

2. gr. 

Verkamenn og vinnuveitendur skulu án undantekningar hafa rétt til þess að 

stofna og ganga í félög að eigin geðþótta án undangengins leyfis, og séu þeir aðeins 

háðir reglum hlutaðeigandi félags um inngöngu i það. 

3. gr. 

1. Félög verkamanna og vinnuveitenda skulu eiga rétt á að setja sér lög og reglur, 

að vera algerlega óháð í vali sínu á fyrirsvarsmönnum sínum, að skipuleggja 

stjórn sína og starfsemi og setja sér stefnuskrá. 

2. Opinber stjórnvöld skulu forðast alla íhlutun, er skerða mundi þennan rétt eða 

hindra löglega beitingu hans. 

4. gr. 

Handhafar framkvæmdarvalds skulu ekki geta leyst upp félög vinnuveitenda 

eða verkamanna fyrir fullt og allt eða um stundarsakir. 

5. gr. 

Félög verkamanna og vinnuveitenda skulu eiga rétt á að stofna og ganga í fé- 

Jagasambönd, og hverju slíku félagi eða sambandi skal heimilt að ganga í alþjóða- 

samtök verkamanna og vinnuveitenda. 

6. gr. 

Ákvæði 2, 3. og 4. greinar þessarar samþykktar taka til félagasambanda 

verkamanna- og vinnuveitendafélaga. 

7. gr. 

Réttur verkamanna- og vinnuveitendafélaga og sambanda þeirra til að teljast 

persónur að lögum má ekki vera háður skilyrðum þess eðlis, að þau takmarki fram- 

kvæmdir á ákvæðum 2., 3. og 4. greinar þessarar samþykktar. 

8. gr. 

1. Við beitingu réttinda þeirra, sem kveðið er á um Í þessari samþykkt, skulu verka- 

menn og vinnuveitendur og félagssamtök Þeirra, svo og hverjar persónur aðrar 

eða félagssamtök, virða landslög. 

2, Landslögum má ekki vera þann veg háttað, að þau skerði ákvæði samþykktar 

þessarar, né heldur má framkvæma þau á þann hátt. 

9. gr. 

1. Ákveða má með lögum eða reglugerðum hvers lands, að hve miklu leyti ákvæði 

samþykktar þessarar skuli ná til hermanna og lögreglumanna. 

9. Í samræmi við grundvallarreglu 8. mgr. 19. greinar stjórnarskrár Alþjóðavinnu- 

málastofnunarinnar skal fullgilding aðildarríkis á samþykkt þessari ekki talin 

hafa áhrif á nokkur gildandi lög, úrskurði, venju eða samkomulag, sem veita 

hermönnum eða lögreglumönnum einhver þau réttindi, sem tryggð eru með þess- 

ari samþykkt. 

1950 
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10. gr. 
Í samþykkt þessari þýðir orðið „félag“ hvert það félag verkamanna eða vinnu- nm Ð o 

veitenda, sem vinnur að því að bæta og vernda hag verkamanna eða vinnuveitenda. 

IL KAFLI 

Verndun félagafrelsis. 

11. gr. 
Hvert það aðildarríki Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, sem samþykkt þessi 

tekur til, undirgengst að gera allar nauðsynlegar og viðeigandi ráðstafanir til trygg- 
ingar því, að verkamenn og vinnuveitendur geti óháðir neytt félagafrelsisins. 

þa
 

III. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

12. gr. 
Varðandi landsvæði þau, sem um getur í 35. gr. stjórnarskrár Alþjóðavinnu- 
málastofnunarinnar, eins og hún er eftir stjórnarskrárbreytinguna frá 1946, að undanteknum þeim landsvæðum, sem talin eru í 4. og 5. mgr. nefndrar greinar 
Þannig breyttrar, skal hvert það aðildarríki, sem fullgildir þessa samþykkt, láta 
fullgildingarskjali sínu fylgja eða senda aðalforstjóra Alþjóðavinnumálaskrif- 
stofunnar, svo fljótt sem unnt er eftir fullgildingu, yfirlýsingu, er greini: 
a. landsvæði þau, sem það undirgengst að láta ákvæði samþykktarinnar ná 

til án takmarkana, 
b. landsvæði þau, sem það undirgengst að láta ákvæði þessarar samþykktar 

ná til með takmörkunum og hverjar bær séu, 
c. landsvæði þau, sem samþykktin tekur ekki til, ásamt upplýsingum um á- 

stæður til þess, 
d. landsvæði þau, sem það áskilur sér rétt til að taka ákvörðun um síðar. 
Yfirlýsingar þær, sem greindar eru í stafliðum a. og b. í fyrstu málsgrein þess- 
árar greinar, skulu teljast raunverulegur hluti fullgildingarinnar og hafa sama 
gildi og hún. 
Sérhvert aðildarríki getur hvenær sem er ógilt að nokkru eða öllu leyti með 
síðari yfirlýsingu fyrirvara þá, sem það hefur gert í upprunalegri yfirlýsingu 
sinni í samræmi við stafliðina b., c. eða d. í fyrstu málsgrein þessarar 
greinar. 

Í hvert skipti, sem segja má upp samþykkt þessari í samræmi við ákvæði 16. 
greinar, getur hvert aðildarríki sent aðalforstjóranum yfirlýsingu um hvers 
konar aðrar breytingar, er dragi úr ákvæðum fyrri yfirlýsinga þess, enda lýsi 
það því ástandi, sem þá ríkir á þeim landsvæðum, sem það kann að tiltaka. 

13. gr. 
Þegar mál þau, sem samþykkt þessi fjallar um, heyra undir valdsvið heima- 
stjórnar ófullvalda lands, getur aðildarríki það, sem ábyrgð ber á utanríkis- 
málum þess lands, með samþykki heimastjórnarinnar, sent aðalforstjóra Al- 
Þjóðavinnumálaskrifstofunnar yfirlýsingu um það, að skuldbindingar þessarar 
samþykktar skuli gilda fyrir það land. 
Yfirlýsingar um gildistöku skuldbindinga samþykktar þessarar geta aðalfor- 
stjóra Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar borizt frá: 
a. tveim eða fleiri aðildarríkjum stofnunarinnar varðandi lönd, sem eru undir 

sameiginlegum yfirráðum þeirra, eða 
b. fjölþjóðlegu stjórnvaldi, varðandi land, sem það ber stjórnarábyrgð á í 

samræmi við stofnskrá Sameinuðu þjóðanna eða á annan hátt. 
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3. Í yfirlýsingum þeim, sem sendar eru aðalforstjóra Alþjóðavinnumálaskrifstof- 88 

unnar i samræmi við fyrri málsgreinar þessarar greinar, skal fram tekið, hvort 

ákvæðum samþykktarinnar verði beitt til fullnustu eða með takmörkunum i 

landi því, sem um er að ræða. Þegar yfirlýsingin ber með sér, að samþykktinni 

skuli beitt með takmörkunum, skulu þær greindar í einstökum atriðum. 

Aðildarríki eitt eða fleiri eða fjölþjóðlegt stjórnvald, sem í hlut eiga, gela 

hvenær sem er með síðari yfirlýsingu ógilt að nokkru eða öllu leyti áskilin 

réttindi til hvers konar takmarkana, er fyrri yfirlýsingin tiltók. 

Í hvert skipti, sem segja má upp samþykkt þessari í samræmi við ákvæði 16. 

greinar, geta aðildarríki eða fjölþjóðleg stjórnvöld, sem í hlut eiga, sent aðalfor- 

stjóra yfirlýsingu þess efnis, að þau dragi á einhvern annan hátt úr ákvæðum 

sinna fyrri yfirlýsinga, enda lýsi þau því ástandi, sem þá ríkir um framkvæmd 

samþykktarinnar. 

IV. KAFLI 

Lokaákvæði. 

14. gr. 

Formlegar fullgildingar á samþykkt þessari skal senda aðalforstjóra Alþjóða- 

vinnumálaskrifstofunnar til skrásetningar. 

15. gr. 

Samþykkt þessi skal einungis vera bindandi fyrir þá meðlimi Alþjóðavinnu- 

málastofnunarinnar, sem látið hafa aðalforstjóra skrá fullgildingar sínar. 

Hún skal öðlast gildi 12 mánuðum eftir að fullgildingar tveggja aðildarríkja 

hafa verið skráðar hjá aðalforstjóra. 

Eftir það öðlast samþykktin gildi, að því er snertir hvern meðlim, 12 mán- 

uðum eftir að fullgilding hans hefur verið skráð. 

16. gr. 

Aðildarríki, sem fullgilt hefur samþykkt þessa, má segja henni upp að 10 ár- 

um liðnum frá fyrstu gildistöku hennar. Tilkynningu um uppsögn skal senda 

aðalforstjóra Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar til skrásetningar. Slík uppsögn 

öðlast ekki gildi fyrr en einu ári eftir skrásetningu hennar. 

Hver sá meðlimur, sem fullgilt hefur samþykkt þessa, en notfærir sér ekki innan 

þess árs, er kemur næst á eftir þeim 10 ára fresti, sem um getur Í fyrri máls- 

grein, réttindi þau til uppsagnar, sem ráð er fyrir gert í þessari grein, skal bund- 

inn af henni í önnur 10 ár, en má að þeim loknum segja henni upp, og sidan 

að hverju 10 ára tímabili liðnu, svo sem gert er ráð fyrir í þessari grein. 

17. gr. 

Aðalforstjóri Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar skal tilkynna öllum meðlimum 

Alþjóðavinnumálastofnunarinnar skrásetningu allra fulgildinga, yfirlýsinga og 

uppsagna, sem meðlimir stofnunarinnar hafa sent honum. 

Þegar aðalforstjóri tilkynnir meðlimum stofnunarinnar skrásetningu hinnar ann- 

arrar fullgildingar, sem honum er send, skal hann vekja athygli þeirra á, hvaða 

dag samþykktin öðlast gildi. 

18. gr . gr. 

Aðalforstjóri Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar skal senda aðalritara Sameinuðu 

þjóðanna, til skrásetningar samkvæmt 102. gr. stofnskrár Sameinuðu þjóðanna, allar 

upplýsingar um fullgildingar, yfirlýsingar og uppsagnir, sem hann hefur skrásett i 

samræmi vid åkvædi næstu greina hér å undan. 

17. okt.
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86 i 19. gr. 
17. okt. Í lok hvers 10 ára tímabils frá gildistöku samþykktar þessarar skal stjórnarnefnd Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar leggja fyrir allsherjarþingið skýrslu um fram- 

kvæmd samþykktarinnar, og skal hún jafnframt athuga það, hvort æskilegt sé að 
selja á dagskrá þingsins tillögur um endurskoðun hennar allrar eða hluta hennar. 

20. gr. 
1. Ef þingið gerir nýja samþykkt um breytingar á samþykkt þessari allri eða hluta 

hennar, skal: 
a. fullgilding meðlims á hinni nýju, endurskoðuðu samþykkt ipso jure skoðast 

sem tafarlaus uppsögn á þessari samþykkt, hvað sem ákvæðum 16. greinar 
hér að framan líður, frá þeim tíma, er hin nýja, endurskoðaða samþykkt 
hefur öðlazt gildi; 

b. meðlimum ekki heimilt að fullgilda þessa samþykkt, frá því er hin nýja, 
endurskoðaða samþykkt öðlast gildi; 

enda sé ekki öðruvísi ákveðið í hinni nýju samþykkt. 
2. Samþykkt þessi skal, hvað sem öðru líður, vera í gildi, eins og hún er nú að 

formi til og efni, hvað snertir þá meðlimi, sem hafa fullgilt hana, en ekki hina 
endurskoðuðu útgáfu hennar. 

21. gr. 
Hinn enski og franski texti þessarar samþykktar skulu jafngildir. 
Þetta er staðfestur texti samþykktar þeirrar, sem löglega var gerð á 31. þingi 

Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, sem haldið var í San Francisco og slitið 10. dag 
Júlímánaðar 1948. 

Þessu til staðfestu höfum vér undirritað hann í dag, þritugasta og fyrsta ágúst 
1948. 

Forseti þingsins 

Justin Godart. 

Forstjóri Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar 

Edward Phelan. 

7 AUGLYSING 
um framlengingu viðskiptasamkomulags milli Íslands og Frakklands. 

Hinn 5. október 1950 skiptust sendiráð Íslands í París og utanríkisráðuneyti 
Frakklands á orðsendingum um framlengingu viðskiptasamkomulags milli Íslands 
og Frakklands, dags. 5. október 1949. 

Samkomulagið er framlengt til 30. nóvember 1950. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 20. október 1950. 

Bjarni Benediktsson. 

Agnar Kl. Jónsson. 
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LOG 

um vidauka vid låg nr. 50 25. mai 1950, um togarakaup rikisins. 

ForsETi ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 
1. gr. 

Til viðbótar þeirri lánsheimild, sem veitt er i 1. gr. laga nr. 50 25. maí 1950, um 

togarakaup ríkisins, er ríkisstjórninni heimilt að taka allt að 16 millj. króna lán eða 

jafnvirði þess i erlendum gjaldeyri, til þess tíma og með þeim kjörum, er um semst. 

Veðsetja má togarana með 2. veðrétti til tryggingar láninu. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 27. október 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
    

Eysteinn Jónsson. 

AUGLÝSING 

um fullgilding alþjóðasamnings um örvggi mannslífa á hafinu. 

Hinn 19. október 1950 var brezka utanríkisráðuneytinu afhent fullgildingar- 

skjal Íslands varðandi alþjóðasamning um örvggi mannslífa á hafinu (Interna- 

tional Convention for the Safety of Life at Sea), sem undirritaður var fyrir Íslands 

hönd í London hinn 10. júni 1948. Gildistaka samnings þessa verður auglýst síðar. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 30. október 1950. 

Bjarni Benediktsson.   

Agnar Kl. Jónsson. 

um alþjóðasamning um ráðstafanir til að koma í veg fyrir útgáfu ósiðlegra rita. 

Hinn 4. maí 1949 var í Lake Success gengið frá viðbótarsamkomulagi við alþjóða- 

samninginn um ráðstafanir til að koma i veg fyrir útgáfu ósiðlegra rita, er undir- 

ritaður var í París hinn 4. maí 1910, og Ísland gerðist aðili að hinn 28. júlí 1912. 

Aðildarskjal Íslands varðandi ofangreint viðbótarsamkomulag var afhent Sam- 

einuðu þjóðunum hinn 23. október 1950. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 10. nóvember 1950. 

Bjarni Benediktsson.   Agnar Kl. Jónsson. 
25 

Reykjavík. Rikisprentsmiðjan Gutenberg. 
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91 AUGLYSING 
28. des. 

um stadfesting forseta fslands å breytingu å reglugerd 
fyrir Háskóla Íslands, nr. 47/1942. 

Forseti Íslands hefur í dag samkvæmt tillögu menntamálaráðuneytisins fallizt 
á svofellda breytingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 47/1942: 

1. gr. 
Aftan við 32. gr. bætist: 

6. Uppeldis- og kennslufræði fyrir kennaraefni við skóla gagnfræðastigsins og 
menntaskóla. 

Námstimi er ætlaður minnst eitt háskólamisseri. Námið er tviþætt, bók- 
legt og verklegt. 

Bóklega námið er fólgið í uppeldisfræði, sálfræðilegri, hagnýtri og sögu- 
legri. Val kennslubóka í þessum greinum ákveður pröfessorinn í heimspeki 
við háskólann í samráði við fræðslumálastjóra. Kennslu þessa hefur heim- 
spekideild háskólans með höndum, og skal hún vera minnst fjórir tímar á 

- viku. Nemendur, sem dveljast við kennsluæfingar utan Reykjavíkur, geta, Í 
samráði við heimspekiprófessor háskólans stundað nám þetta utan háskólans. 

Verklega námið er fólgið í því að hlýða á kennslu skólakennara í þeirri 
grein eða greinum, sem némandinn hyggst að öðlast kennsluréttindi i, svo og 
að kenna sjálfur þessar greinar undir handleiðslu viðurkenndra kennara. 
Fjöldi æfingastunda er hið minnsta 8 stundir á viku. Eftir því sem við verður 
komið og hentugt þykir, fari æfingakennslan fram í sams konar skólum sem 
nemendur búa sig undir að kenna í. 

2. gr. 
Á eftir 52. gr. komi ný grein, svolátandi: 
Próf í uppeldis- og kennslufræðum. 
Próf í bóklegu greinunum er bæði skriflegt (4 tíma ritgerð án hjálpargagna) 

og munnlegt. Um prófúrlausnir dæma kennararnir og stjórnskipaður prófdómari. 
Verklega prófið er í því fólgið, að kenna tvær stundir í hverri kennslugrein. 

Um verklega prófið dæma aðalæfingakennarinn í viðkomandi grein, prófessorinn 
í heimspeki við háskólann og stjórnskipaður prófdómari. 

Einkunnir eru fjórar: 1. ágætiseinkunn, 1. einkunn, 2. einkunn og 3. einkunn. 
Sá, sem hlotið hefur hina síðastnefndu einkunn, hefur ekki staðizt prófið. Ganga 
má undir prófið tvisvar hið mesta, og verður a. m. k. að líða misseri milli prófa. 
Nú hefur nemandi verið dæmdur hæfur í öðrum þætti prófsins, en ekki í hinum, 
og þarf hann þá ekki að endurtaka þann þátt prófsins, er hann hefur áður staðizt. 

Fræðslumálastjóri getur í samráði við prófessorinn í heimspeki veitt kennara- 
efnum undanþágu frá að taka þátt í kennsluæfingum eða ganga undir próf þetta, 
annan þátt þess eða báða, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

Þetta birtist hér með öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í menntamálaráðuneytinu, 28. desember 1950. 

Björn Ólafsson. 
  

Birgir Thorlacius.
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LOG 92 
22, nóv. 

Ed 
um breyting á vegalögum, nr. 34 22. apríl 1947. 

Forseti ISLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

. 1. gr. 

Úr 1. málsgr. 14. gr. laganna falli burtu setningin „Telji vegamálastjóri ráð- 

legt, að sýslan kaupi slíkar vélar, greiðir ríkissjóður helming af verði vélanna, þar 

með talinn allur kostnaður við þær, komnar á ákvörðunarstað í sýslunni.“ 

|. 2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 22. nóvember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Hermann Jónasson. 

LÖG 93 
29. nóv. 

um breyting á lögum nr. 60 1939, um gjald af innlendum tollvörutegundum. 

Forseti ÍSLANDS 
[2 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta á árinu 1951 með 450% álagi gjald sam- 

kvæmt lögum nr. 60 1939, um gjald af innlendum tollvörutegundum, nema af gos- 

drykkjum samkvæmt 1. tölulið 4. kafla 2. gr. laganna, sem henni heimilast að inn- 

heimta með 550% álagi, og öli samkvæmt 3. tölulið sama kafla, sem heimilað er að 

innheimta með 600% álagi, og kaffibæti samkvæmt 1. lið 3. kafla, sem heimilað er 

að innheimta með 50% álagi. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 29. nóvember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. SJ) 
  

Eysteinn Jónsson.
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LOG 
um skyldu bæjar- og sveitarsjóða til að greiða uppbót 

á laun skólastjóra og kennara við barnaskóla. 

ForsETi ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 
Bæjar- og sveitarsjóðum ber að greiða sömu uppbætur á þann hluta grunn- 

launa skólastjóra og kennara við barnaskóla, sem greiða á úr bæjar- og sveitar- 
sjóðum, samkv. 15. gr. launalaga nr. 60 1945, eins og ríkissjóður hefur greitt á 
sinn launahluta árin 1949 og 1950, samkv. þingsályktunum frá 18. maí og 20. des. 
1949, og ber að greiða frá 1. júní til áramóta 1950, samkvæmt ákvæði 19. gr. 2. lið 
fjárlaga fyrir árið 1950. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. nóvember 1950. 

Sveinn Björnsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 
um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita Gunnari Bergsteinssyni 

sjóliðsforingja stýrimannsskírteini á íslenzkum skipum. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Atvinnumálaráðherra skal heimilt að veita Gunnari Bergsteinssyni, sjóliðsfor- 

ingja, undanþágu frá því að ganga undir farmanna- og varðskipapróf við Stýrimanna- 
skólann í Reykjavík samkvæmt lögum nr. 100 23. júní 1936, um Stýrimannaskólann 
i Reykjavík, og láta honum í té stýrimannsskírteini í innan- og utanlandssiglingum 
á Íslenzkum verzlunar- og varðskipum, af hvaða stærð sem er, og skipstjóraskírteini 
á sams konar skipum, eftir að hann hefur fullnægt ákvæðum laga nr. 66 17. júlí 1946, 
um atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum. 

Skulu próf hans við sjóliðsforingjaskólann í Osló jafngilda íslenzkum prófum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 11. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
Ólafur Thors.
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LOG 96 
11. des. 

um breyting á lögum nr. 30 1. febr. 1936, um breyting á og viðauka við 

siglingalög nr. 56 30. nóv. 1914. 

Forseti ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

bykki mínu: 
1. gr. 

Aftan við 2. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Þó skulu kröfur, sem skipstjóri hefur stofnað til vegna úttektar á vistum til 

skipa þeirra, er síldveiðar stunda sumarið 1950, vegna síldveiðanna, njóta sjóveðs- 

réttar, þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. þessarar greinar. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 11. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
Ólafur Thors. 

LÖG 97 
18. des. 

um aðstoð til bænda á óþurrkasvæðunum á Austur- og Norðurlandi. es 

Forseti ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 
1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að taka allt að 4% milljón króna lán og verja fénu til 

aðstoðar bændum á óþurrkasvæðunum í Austur-Skaftafells-, Múla- og Þingeyjar- 

sýslum, svo og í Árneshreppi í Strandasýslu og Grunnavíkurhreppi í Norður-Ísa- 

fjarðarsýslu. Aðstoð þessi verði veitt sem lán og óafturkræft framlag til fóðurkaupa 

á þetta svæði samkvæmt reglum, sem landbúnaðarráðuneytið setur. 

2. gr. 

Landbúnaðarráðuneytið ákveður, hverjum skuli falið að úthluta fé því, sem um 

ræðir í 1. gr., og setur nánari ákvæði um framkvæmd laganna og hverjir skuli annast 

afgreiðslu og innheimtu þeirra lána, sem veitt verða samkvæmt þeim. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 18. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Hermann Jónasson.
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98 LOG 
18. des. 

um breyting á lögum nr. 40 1942, um breyting á lögum nr. 112 1941, 
um lax- og silungsveiði. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað orðanna „fyrir árslok 1947“ í 1. gr. laganna komi: fyrir 1. júlí 1951. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 18. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Hermann Jónasson. 

99 LÖG 
18. des. . ra .. La La . Ed . um breyting á lögum nr. 69 12. apríl 1945, um stýrimannaskólann í Reykjavík. 

ForsETi ÍsLanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
Þykki mínu: 

1. gr. 
Á 5. gr. II. sömu laga eru gerðar eftirtaldar breytingar: 
Orðin „eða stjarna“ í 2. tölulið falli niður. 
1. töluliður orðist svo: Þekking á himinhvolfinu og daglegri hreyfingu þess, á 
bauganeti þess, á því að ákveða afstöðu himinhnatta, þekking á sólinni og 
hreyfing hennar. 

3. 9. töluliður orðist svo: Kunna að finna ristíma og hvarftíma sólarinnar. 
4. 10. töluliður orðist svo: Þekking á hæðarleiðréttingum himinhnatta og að kunna 

að finna breiddina með athugun sólarinnar í hádegisbaug. 
5. Nýr töluliður nr. 11 bætist við greinina: Kunna að finna staðarlínu fyrir skipið 

með hæðaraðferðinni. 

Þ
o
 = 

2. gr. 
Á 6. gr. sömu laga eru gerðar eftirtaldar breytingar: 

1. Málsgreinin „Að kunna að finna breiddina af athugun sólar“ o. s. frv., falli niður. 
Málsgreinin „Að kunna að finna lengdina með sjóúrinu“ 0. s. frv., falli niður. ro 

3. gr. 
14. gr. sömu laga orðist svo: 

"Vid stýrimannaskólann skulu, auk skólastjóra, vera að jafnaði fjórir skip-
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adir kennarar, brir kennarar i siglingafrædi og tungumålakennari, og stundakennarar 99 

eftir þörfum. 13. des. 

Laun fastakennara við skólann skulu ákveðin í launalögum. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 18. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
Ólafur Thors. 

LÖG 100 
23. des. 

um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um meðferð einkamála í héraði. 

Forseti ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þan með sam- 

Þykki minu: 

1. gr. 

Upphaf 7. tölul. 32. gr. laganna skal orða svo: 

Hafi enn fremur 3 ár samtals verið alþingismaður, skrifstofustjóri Alþingis eða 

fulltrúi í skrifstofu þess, skrifstofustjóri eða fulltrúi í stjórnarráðinu, fulltrúi héraðs- 

dómara, þar á meðal borgardómara, borgarfógeta og sakadómara í Reykjavík, eða 

fulltrúi lögreglustjórans þar, lögreglustjóri eða bæjarstjóri, ritari forseta Íslands, 

bankastjóri o. s. frv. 

2. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi fallin lög nr. 67 28. des. 1944. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Bjarni Benediktsson.
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101 LOG 
23. des. 

um breyting á almennum hegningarlögum nr. 19 frå 1940. 

Forseti ÍsLANDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
2. mgr. 256. gr. laganna orðist svo: 
Ef tjón af brotinu nemur ekki yfir 1000 krónur, og engin sérstök atvik auka 

saknæmi þess og sökunautur hefur ekki áður reynzt sekur um auðgunarbrot, skal 
því aðeins opinbert mál höfðað, að sá krefjist þess, sem misgert var við. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Bjarni Benediktsson. 

102 LÖG 
33. des. um breyting á lögum nr. 101 30. des. 1943, um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað orðanna „allt að 60% af fasteignamati þeirra“ í 1. mgr. 8. gr. komi: sam- 

kvæmt því, sem nánar verður ákveðið í reglugerð. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jónsson. 

 



205 1950 

LOG 103 
23. des. 

um breyting á lögum nr. 59 7. maí 1946, um sérstakar fyrningarafskriftir. 

Forseti ÍsLaNDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 

Heimild 1. gr. laga nr. 59 7. maí 1946 til sérstakra afskrifta skal einnig ná til 

eigna af þeirri tegund, sem þar eru taldar og teknar verða í fyrstu notkun á árunum 

1951, 1952 og 1953. 
Öll önnur ákvæði fyrrgreindra laga gilda einnig um þessar eignir. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 104 
23. des. 

um breyting á lögum nr. 102 30. des. 1943, um lífeyrissjóð barnakennara es 

og ekkna beirra. 

ForsETI ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 

Í stað orðanna „allt að 60% af fasteignamati þeirra“ í 1. mgr. 6. gr. komi: sam- 

kvæmt því, sem nánar verður ákveðið í reglugerð. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jónsson.
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105 LOG 
23.: des. 

um útreikning vísitölu framfærslukostnadar. 

Forseti Ístanns 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Húsaleiguliður vísitölu framfærslukostnaðar skal reiknaður án tillits til 5. gr. 

laga nr. 56/1950 um breyting á lögum nr. 39/1943, um húsaleigu. Skal nefndur vísi- 
töluliður reiknaður eftir því ákvæði í 3. gr. laga nr. 22/1950, um sengisskráningu o. fl., 
að miðað sé við húsaleigu í húsum, sem fullgerð eru eftir árslok 1945, og á grundvelli 
rannsóknar kauplagsnefndar á húsaleigu. 

2. gr. 
Skal kauplagsnefnd reikna á ný vísitölu júlímánaðar samkvæmt ákvæðum 1. gr. 

og skal sú vísitala gilda fyrir kaupgreiðslur frá 1. ágúst til 31. des. 1950. 

3. gr. 
Nú er vísitala framfærslukostnaðar fyrir júlímánuð samkvæmt ákvæðum 1. gr. 

þessara laga hærri en 112 stig, og skal þá hækka uppbót á kaupgreiðslur fjóra síðustu 
mánuði ársins þannig, að mismunurinn fyrir júlímánuð sé að fullu bættur. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og jafnframt falla úr gildi bráðabirgðalög nr. 71 

19. júlí 1950. 

Gjört í Reykjavík, 23. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Björn Ólafsson. 

106 LÖG 
28. des, um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 62/1939, um tollskrá o. fl. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

bykki mínu: 

1. gr. 
Á árinu 1951 skal innheimta: 

A. Vörumagnstoll samkvæmt lögum nr. 62/1939, um tollskrá o. fl, og síðari breyt- 
ingum á þeim lögum, með þessum hækkunum: 

a. Af benzíni, öðru en flugvélabenzíni, samkvæmt 27. kafla tollskrárinnar, 
15. lið, með 20 aurum af kg í stað 1 eyris. 

b. Af öllum öðrum vörum með 250% álagi, þó ekki af flugvélabenzíni og vör- 
um þeim, sem taldar eru í 2. gr.
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B. Verðtoll samkvæmt sömu lögum með 45% álagi, þó ekki af vörum þeim, sem 106 

taldar eru í 2. gr. 

2. gr 

Undanþegnar tollhækkun þeirri, er getur í b-lið A og B-lið 1. gr., eru þessar 

vörur: 

Tollskrárkafli 9 nr. 1-2, 
1—7, 
1—12, 
1—6, 
6—38, 
1—9, 
10, 
1—4, 
14, 

kaffi, óbrennt, brennt, eða brennt og malað. 

korn, ómalað. 
mjöl og grjón. 

sykur. 
drykkjarvörur og ýmislegir vökvar. 

tóbak. 

salt. 

kol. 
steinolía. 

Enn fremur eru vörur, sem sérstakur tollur er greiddur af vegna milliríkja- 

samninga, undanskildar tollhækkun samkvæmt 1. gr. 

Á árinu 1951 skal heimilt: 
3. gr. 

1. Að fella niður aðflutningsgjöld af: 

a. Belgávöxtum, sem teljast til nr. 5—6 í 7. kafla tollskrár. 

hb. Ómöluðu korni, sem telst til nr. 1—7 í 10. kafla tollskrár. 

c. Kornmjöli og grjónum, sem telst til nr. 1—12 í 11. kafla tollskrár. 

9. Að lækka um helming aðflutningsgjöld af sykri, sem telst til nr. 1—6 í 17. kafla 

tollskrár, og að heimta ekki verðtoll af flutningsgjaldi af þessum sykri. 

4. gr. 

Ekki er heimilt að hækka álagningu verzlana á vörur vegna tollahækkana sam- 

kvæmt lögum þessum, og er verðlagsyfirvöldum skylt að sjá um, að svo verði ekki 

gert, annaðhvort með því að banna álagningu á tollahækkunina eða með því að 

breyta verðlagsákvæðum þannig, að álagningin hækki ekki að krónutölu vegna toll- 

hækkunarinnar frá því, sem er við gildistöku laga þessara. 

5. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1951. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 98 9. júli 1941, um heimild fyrir 

ríkisstjórnina til ráðstafana og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnu- 

veganna. 

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L.S. 
  

Eysteinn Jónsson. 

28. des.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 83/1940, um friðun arnar og vals. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað „1950“ í 1. gr. laganna komi: 1960. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Björn Ólafsson. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 29 16. des. 1885, um lögtak og fjárnám 

án undanfarins dóms eða sáttar. 

ForseTi ÍstanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
Þykki mínu: 

1. gr. 
Fyrri málsliður 5. gr. laganna orðist svo: 
Fógeti framkvæmir lögtak, þó má hreppstjóri gera lögtak í sveitum, þegar skuldin 

nemur ekki meiru en 10 þúsund krónum. 

2. gr. 
Aftan við 7. gr. laganna bætast nýjar málsgreinar, svo hljóðandi: 
Þá er heimtir skulu í kaupstöðunum skattar þeir og gjöld, er um ræðir í 2. málslið 

4. gr. getur fógeti ákveðið að byrja gerðina í skrifstofu sinni, enda tilkynni hann 
skuldara í ábyrgðarbréfi eða á annan jafntryggilegan hátt, hvenær gerðin á að fara 
fram og skori á hann að mæta við gerðina, og er nægilegt, að sú tilkynning sé send 
til eða birt á því heimili gerðarþola, sem síðast er skráð í manntal. Mæti gerðarþoli 
þá ekki, og hafi hann eigi tilkynnt lögleg forföll, skal lögreglan eftir beiðni fógeta 
hafa uppi á gerðarþola og sjá um, að hann mæti hjá fógeta. 

Eigi þarf nema einn vott við lögtaksgerðir, er fógeti framkvæmir, en kveðja 
má hann til sérfróða virðingarmenn, ef hann telur þess þört. 

Nú á gerðarþoli inneignir í bönkum eða sparisjóðum, og þarf gerðarbeiðandi 
þá ekki að sætta sig við, að bent sé á aðrar eignir til lögtaks, að því leyti sem inn- 
eignir þessar hrökkva til greiðslu á kröfunni. Ákvæði þetta tekur þó ekki til inn- 
stæðu, er nemur 5000 krónum eða minna.
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3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 34 7. mai 1928. 

Gjört í Reykjavik, 28. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.)   

Bjarni Benediktsson. 

LÖG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta ýmis gjöld 1951 með viðauka. 

Forseti ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 
1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta á árinu 1951 með viðauka eftirtalin 

gjöld til ríkissjóðs: 

a. 

b. 

Cc. 

Með 50%. viðauka eignarskatt samkv. 14. gr. Í. nr. 6 9. jan. 1935, álagðan á árinu 

1951. 
Með 100% viðauka vitagjald samkv. 1. nr. 17 11. júlí 1911 og síðari lögum um 

breyting á þeim lögum. 

1950 

108 
28. des. 

109 
28. des. 

Með 140% viðauka aukatekjur ríkissjóðs, sem taldar eru i lögum nr. 27 27. júní 

1921, að undanteknum gjöldum samkv. VII. kafla laganna, sem innheimtast með 

75% álagi. 

Með 140% viðauka stimpilgjald, leyfisbréfagjald og lestagjald. 

Með 200% viðauka gjöld samkv. IX. kafla 1. nr. 68 5. júní 1947, um eftirlit með 

skipum, að undanskildum gjöldum samkv. 58. gr. laganna. 

Með 560% álagi gjald af innlendum tollvörutegundum samkv. 1. nr. 60 1939, 

nema af gosdrykkjum samkvæmt Í. tölulið 4. kafla 2. gr. með 680% álagi, öli 

samkvæmt 3. tölulið sama kafla með 740% álagi og kaffibæti samkvæmt 1. lið 

3. kafla með 50% álagi. 

2. gr. 

Viðaukann skal reikna þannig, að hver gjaldeining hækki um þann hundraðs- 

hluta, sem um ræðir í 1. gr. en broti úr eyri, sem myndast við viðbót þessa, skal 

sleppt. 
3. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 93 1950, um breyting á lögum nr. 

60 1939, um gjald af innlendum tollvörutegundum. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1961. 

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1930. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jónsson.
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110 LOG 
28. des. FE . ss sr . . Pe es um heimild fyrir rikisstjérnina til ad selja prestssetursjörðina Vatnsleysu 

í Viðvíkursveit, er prestssetur verður flutt þaðan. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

bykki mínu: 

1. gr. 
Rikisstjórninni er heimilt að selja Hólmjárni Jósefssyni Hólmjárn prestsseturs- 

jörðina Vatnsleysu í Viðvíkursveit, er prestssetur verður flutt þaðan, fyrir það verð og 
með þeim greiðsluskilmálum, er um semur, enda verði jörðin jafnframt gerð að 
ættaróðali. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 28. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Hermann Jónasson. 

111 LOG 
28. des. 

um tekjuskattsvidauka, lækkun skatts af lågtekjum o. fl. 

Forseti fsLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Auk skatta þeirra, sem í 6. gr. laga nr. 6 1935, sbr. 1. gr. laga nr. 20 1942, og í 

lögum nr. 21 1942 getur, skal árið 1951 leggja á tekjur ársins 1950 skattauka sam- 
kvæmt eftirfarandi reglum: 

Af skattskyldum tekjum lægri en 8000 kr. greiðist enginn skattauki. 
Af skattskyldum tekjum yfir 8000 kr., en undir 9000 kr., greiðast 2%. 
Af  9— 10 þús. kr. greiðist 20 kr. af 9 þús. kr. og 4% af afgangi. — 10— 12 — - — 60 — — 10 — 5 
— 12— 14 — — 160 — — 16 
— 14—17 — — 280 — 147 
— 17— 20 — — — 490 — — 17 —— mm 8 
— 20— 25 — — 730 — — 909 
— 25— 30 — — — 1180 — — 23 — — 37 
— 30— 40 — — — 1680 — — 30 — 11 —— 
— 40—100 — — 2780 — — 40 — — — 12 0 
— 100—125 — — — 9980 — — 100 — — — 10— — 
— 125—150 — — — 1080 197 
— 150—200 — — — 1980 — — 150 — 5 
—.200 0. — — — 1670 — — 900 —  
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2. gr. 111 

Um álagningu, gjalddaga, lögtaksrétt, viðurlög og innheimtu þessa skatts fer 28. des. 

að lögum um tekjuskatt og eignarskatt (sbr. lög nr. 20 20. maí 1942, 14. gr. a.). 

3. gr. 

Ákvæði laga nr. 60 25. maí 1950, um sérstaka lækkun tekjuskatts af lágtekjum, 

skulu gilda til ársloka 1951. 

4. gr. 

Tekjuskatt og tekjuskattsviðauka 1951 skal umreikna svo sem verið hefur samkv. 

ákvæðum a-liðs 14. gr. laga nr. 20 1942, og skal miðað við umreikningstölu 340. 

5. gr. 

Nú er skattur samkv. lögum þessum, tekju- og eignarskattur og stríðsgróða- 

skattur, eigi greiddur fyrir næstu áramót eftir að hann var álagður, og skal þá greiða 

1% dráttarvexti fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði, sem greiðsla dregst frá 

þeim áramótum. 
6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 112 

um framlenging á gildi III. kafla laga nr. 100/1948, um dýrtíðarráðstafanir 28. des. 

vegna atvinnuveganna. 

Forseti ÍsLaNDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 
1. gr. 

Ákvæðin um tekjuöflun, sem sett eru í II. kafla laga nr. 100/1948, skulu gilda 

til 31. des. 1951, með þeim breytingum á 21., 24., 26. og 30. gr. laganna, sem greinir 

í 2.—5. gr. hér á eftir. 

2. gr. 

Í stað „6% söluskatt“ í 21. gr. laganna komi: 7% söluskatt. 

3. gr. 

24. gr. laganna orðist þannig: 

Fyrirtæki þau, sem skattskyld eru samkv. 22. gr. laga þessara, skulu senda 

skattstjóra eða skattanefnd skýrslu um sölu sína á hverjum ársfjórðungi, þ. e. jan — 

marz, apríl--júni, júlí—september og októher—-desember. Skal skýrslan afhent í 

síðasta lagi innan 15 daga frá lokum hvers ársfjórðungs. Einnig skulu þau innan 

sama frests greiða til innheimtumanna ríkissjóðs söluskatt þann, er þeim ber að 

standa skil á fyrir ársfjórðunginn. Siðasti dagur framtalsfrestsins telst gjalddagi 

alls skattsins fyrir þann ársfjórðung, hvort sem skatturinn er fram talinn eða ekki.
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112 Skattstjori eda skattanefnd skulu sidan yfirfara skyrslurnar og leidrétta skatt- 
28. des. inn, ef hann er rangt upp gefinn. Einnig skulu þessir aðilar áætla skatt af sölu 

fyrirtækja, sem enga skýrslu senda, og skal þessu hvoru tveggja lokið fyrir 1. dag 
næsta mánaðar og skattupphæðin tilkynnt innheimtumanni og skattgreiðanda. 

Þeir, sem ekki vilja sætta sig við ákvörðun skattstjóra eða skattnefndar á sölu- 
skatti, geta kært hann til þeirra innan 10. næsta mánaðar eftir að skatturinn var 
ákveðinn. Skattstjóri eða skattanefnd skulu kveða upp úrskurð um kæruna og til- 
kynna úrskurðinn í ábyrgðarbréfi fyrir 20. sama mánaðar. Úrskurðum þeirra má 
áfrýja til yfirskattanefnda og síðan til ríkisskattanefndar, sem kveður upp fulln- 
aðarúrskurð. Kærufrestur til þessara nefnda eru 15 dagar og úrskurðarfrestir þeirra 
jafnlangir. 

Sá, er vöru selur eða lætur í té þjónustu, sem söluskatt ber að greiða af, ábyrgist 
skilvísa greiðslu skattsins til innheimtumanns ríkissjóðs. Hafi einhver eigi greitt 
skattinn innan mánaðar frá gjalddaga, skal hann greiða 1% í dráttarvexti fyrir 
hvern byrjaðan mánuð frá gjalddaga. Þá má og innheimtumaður láta lögregluna 
stöðva atvinnurekstur hans, þar til full skil eru gerð, með því m. a. að setja verk- 
stofur, útsölur, tæki og vörur undir innsigli. 

Áfrýjun skattákvörðunar eða deila um skattskyldu frestar ekki eindaga skatts- 
ins né neinum þeim viðurlögum, sem lögð eru við vangreiðslu hans, en ef skattur 
er lækkaður eftir úrskurði eða dómi, skal þegar endurgreiða það, sem lækkuninni 
nemur. 

d. gr. 
26. gr. laganna orðist þannig: 
Verð vöru og þjónustu má hækka sem söluskatti nemur, en óheimilt er að bækka 

álagningu verzlana eða fyrirtækja vegna hans. Söluskatt skv. 22. gr. skal bæta álagn- 
ingarlaust við leyfilegt söluverð. 

5. gr. 
30. gr. laganna orðist þannig: 
Viðbótargjöld fyrir gjaldeyris- og innflutningsleyfi skal greiða: 

a. af gjaldeyrisleyfum til utanferða, öðrum en leyfum til námsmanna og sjúklinga, 
25% af leyfisfjárhæð; 

b. af innflutningsleyfum fyrir fólksbifreiðum 35% af leyfisfjárhæð. Leyfisgjaldið 
miðast við tollmat bifreiðanna, að frádregnu flutningsgjaldi og vátryggingar- 
iðgjaldi, ef leyfisfjárhæð er ekki tiltekin. 

Gjöld þessi skal fjárhagsráð innheimta við afhendingu leyfanna. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og taka til alls þess söluskatts, sem gjaldkræfur 

verður eftir gildistöku þeirra. 

Gjört í Reykjavik, 28. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jónsson. 
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LOG 

um breyting á lögum nr. 35 27. apríl 1950, um verðlag, (verðlagseftirlit 

og verðlagsdóm. 

Forseti ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 

Á eftir 1. málsgr. 4. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Fjárhagsráð hefur einnig vald til að ákveða hámarksverð á vörum seldum í 

fornsölum. 

2. gr. 

6. gr. laganna orðist svo: 

Sala á vörum milli heildverzlana innbyrðis og smásöluverzlana innbyrðis (keðju- 

verzlun) er bönnuð, nema slík verzlun sé gerð án álagningar eða heildarálagning 

vörunnar sé innan þeirra takmarka í heildsölu og smásölu, sem heimiluð eru. 

Óheimilt er að framleiða vöru til sölu í verzlunum úr innfluttri vefnaðarvöru og 

garni, nema innflutningsleyfi hafi verið veitt fyrir vörunni til iðnaðar. Bannað er 

að halda vörum úr umferð í því skyni að.fá hærri verzlunarhagnað af þeim siðar. 

3. gr. 

3. mgr. 19. gr. laganna orðist svo: 

1950 

113 
28. des. 

Brot gegn öðrum ákvæðum þessara laga eða samþykktum, settum samkvæmt i 

þeim, varða sektum allt að 200 þús. kr. Ef miklar sakir eru, skal sökunautur sæta 

varðhaldi eða fangelsi allt að 4 árum og sviptur atvinnurétti um stundarsakir eða 

fyrir fullt og allt. Ítrekun brots varðar aukinni refsingu. Upptaka eigna samkvæmt 

69. gr. almennra hegningarlaga skal heimil vera. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Björn Ólafsson. 

27
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LOG 
um framlenging å gildi laga nr. 33 7. mai 1928, um skattgreidslu 

h/f Eimskipafélags fslands. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 
Lög nr. 33 7. maí 1928, um skattgreiðslu h/f Eimskipafélags Íslands, skulu gilda 

árin 1951 og 1952, enda verji félagið tekjuafgangi sínum, þá er það hefur greitt hlut- 
höfum 4% arð, venjuleg sjóðstillög og útsvar samkvæmt framangreindum lögum, til 
kaupa á skipum eða á annan hátt í þágu samgöngumála. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta skemmtanaskatt 

með viðauka árið 1951. 

ForsETi fsLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
þykki mínu: 

1. gr. - 
Skemmtanaskatt samkvæmt lögum nr. 56 31. maí 1927 skal árið 1951 heimilt að 

innheimta af kvikmyndasýningum með 200% álagi og af öðrum skemmtunum með 
20% álagi. Þó skulu leiksýningar, hljómleikar og söngskemmtanir innlendra manna 
undanþegnar álaginu, svo og sýningar á Íslenzkum kvikmyndum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 
(L. SJ) 0 

Björn Ólafsson. 
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LOG 116 
28. des. 

um breyting á lögum nr. 66/1944, um breyting á og viðauka við lög i 

nr. 36/1909, um laun háskólakennara, og um breyting á lögum 

nr. 21/1936, um Háskóla Íslands. 

ForsETI, ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. 
2. málsgr. 3. gr. laganna falli niður. 

#5
) = 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 28. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Björn Ólafsson. 

LÖG 117 
28. des. 

um breyting á lögum nr. 22 1950, um gengisskráningu, launabreytingar, es 

stóreignaskatt, framleiðslugjöld o. fl. 

Forseti ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 

Í stað 4., 5., 6. og 7. málsgr. 6. gr. laganna komi ein málsgr., svo hljóðandi: 

Frá 1. febrúar 1951 skulu laun ekki taka breytingum samkvæmt ákvæðum þess- 

ara laga. Greiða skal verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna árið 1951 miðað 

við kaupgjaldsvísitölu 123. 

2. gr. 

1., 2. og 3. málsgr. 11. gr. laganna falli niður. 

Áfallin framleiðslu- og útflutningsgjöld samkvæmt þessum málsgreinum skulu 

ekki innheimt. Enn fremur skal endurgreiða þau framleiðslu- og útflutningsgjöld, 

sem þegar hafa verið greidd ríkissjóði samkvæmt þessum málsgreinum. 

4. málsgr. sömu lagagreinar orðist svo: 

Framleiðslugjald skal lagt á allar síldarafurðir, aðrar en þær, sem fluttar eru 

út fullverkaðar í smápökkum til manneldis, og skal nema 8% af útf lutningsverðmæti 

þeirra. Ef sumarafli er minni en 6000 mál að meðaltali á skip, skal gjaldið allt endur- 

goldið útgerðarmönnum og sjómönnum um leið og lokið er veiðitíma. Ef sumarafli 

er meiri en 6000 mál að meðaltali á skip, skal gjaldið innheimt og renna allt til 

síldardeildar hlutatryggingarsjóðs bátaútvegsins.
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117 3. gr. 
28. des. Fyrir ordin ,,Å årinu 1950" i upphafi 12. gr. laganna komi: Fyrir febrúarlok 1951. 

Þriðji málsliður 9. málsgr. sömu lagagreinar orðist svo: 
Við útreikning á þeim hluta skatts, er félagi ber að greiða, skal fyrst finna, 

hvað einstaklingi ber að greiða af nettóeign sinni, annarri en "eign í félagi. 
c. Á undan síðasta málsl. sömu málsgr. komi: 

Nú á félag eignarhlut í öðru hlutafélagi eða samvinnufélagi, og skal þá 
það félag greiða þann hluta skattsins, sem svarar til slíkrar eignarhlutdeildar, 
eftir hlutfallinu milli þess eignarhluta og heildareignar félagsins, að hlutafé 
eða stofnfé meðtöldu. 

s
g
 

4. gr. 
Fyrri málsgrein 14. gr. orðist svo: 
Skattur samkvæmt 12. gr. laga þessara skal ákveðinn af skattstjóranum í Reykja- 

vík, sem einnig úrskurðar kærur út af álagningu skattsins. Úrskurði hans má Þó 
áfrýja til ríkisskattanefndar. Skattgreiðandi og fjármálaráðherra geta — hvor um sig 
— skotið úrskurði ríkisskattanefndar til dómstólanna, enda sé mál höfðað innan 
þess tíma, sem ákveðinn verður með reglugerð. Um innheimtu, lögtaksrétt, vangoldinn 
skatt og viðurlög fer að öðru leyti eftir því sem við á, eftir ákvæðum laga um tekju- 
skatt og eignarskatt nr. 6 1935. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L.S. 
  

Björn Ólafsson. 

118 LÖG 
28. des. 

um breyting á lögum nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt. 

Forseti ÍstanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
þykki mínu: 

1. gr. 
42. grein laganna falli niður. 

2. gr. 
Með lögum þessum er úr gildi felld 11. gr. laga nr. 20 20. mai 1942, um breyt- 

ing á lögum nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1951. 

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jónsson.
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LOG 

um stjórn flugmåla. 

ForseTi ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 
1. gr. 

Flugráð, skipað fimm mönnum, hefur á hendi stjórn flugmála undir yfirstjórn 

ráðherra. Þrir þeirra skulu kosnir hlutfallskosningu í sameinuðu Alþingi til fjögurra 

ára. Ráðherra skipar í ráðið tvo menn með sérþekkingu á flugmálum. annan til 8 

ára og hinn til 4 ára, og sé hinn fyrrtaldi formaður ráðsins. Með sama hætti skulu 

kosnir og skipaðir 5 varamenn í flugráð. 

Þóknun til flugráðsmanna skal ákveðin af ráðherra, og greiðist hún úr ríkis- 

sjóði. 
2. gr. 

Ráðherra skipar flugvallastjóra ríkisins, að fengnum tillögum flugráðs. Hann 

skal annast rekstur og viðhald flugvalla ríkisins og öll önnur störf, sem flugið varða, 

svo sem nýbyggingu flugvalla, loftferðaeftirlit og öryggisþjónustu, undir stjórn 

flugráðs. 
Í erindisbréfi flugvallastjóra ríkisins, er ráðherra setur, að fengnum tillögum 

flugráðs, skal nánar kveðið á um störf hans. 

Ráðherra ræður og skipar fasta starfsmenn flugvallastjóra ríkisins til aðstoðar, 

eftir því sem þörf krefur, að fengnum tillögum flugráðs. 

Þar til laun flugvallastjóra ríkisins og annarra fastra starfsmanna verða ákveðin 

í launalögum, skulu þau ákveðin af ráðherra og greiðast úr ríkissjóði. 

3. gr. 

Heimilt er ráðherra að setja reglur um flugferðir innlendra flugfélaga og, ef 

nauðsyn krefur, að veita einu eða fleiri félögum sérleyfi til fastra áætlunarferða á 

ákveðnum leiðum innanlands og utan. 

4. gr. 

Ráðherra setur reglur, eftir því sem þurfa þykir, um afnot og rekstur þeirra 

flugvalla og lendingarstaða, sem um getur í lögum nr. 24 12. febrúar 1945, þar á meðal 

um hvers konar umferð um flugvelli og flugvallasvæði, svo og um alla framkvæmd 

laga þessara. Brot gegn slíkum reglum varða sektum, allt að 30 000 krónum, varð- 

haldi eða fangelsi. 
5. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, og eru jafnframt úr gildi felld lög nr. 65 

31. maí 1947, og önnur ákvæði, sem fara kunna í bága við lög þessi. 

Bráðabirgðaákvæði. 

Starfstímabil þeirra flugráðsmanna, sem kosnir voru af Alþingi í fyrsta sinn 

samkvæmt lögum nr. 65 31. maí 1947, og annars þeirra flugráðsmanna, er ráðherra 

skipar, skal vera til ársloka 1951, en hins fyrsta formanns ráðsins til ársloka 1955. 

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.)   

Björn Ólafsson. 

1950 
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28. des.
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LOG 
um aðstoð til útvegsmanna. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þess! og ég staðfest þau með sam- 

Þykki minu: 

I. KAFLI 

Um eftirgjafir lána úr ríkissjóði og greiðslufrest stofnlána. 

1. gr. 
Stjórn Skuldaskilasjóðs, samanber 14. gr., er heimilt að fengnu samþykki ríkis- 

stjórnarinnar að semja við útgerðarmenn og útgerðarfélög, er síldveiðar stunduðu 
fyrir Norðurlandi á tímabilinu 1945 til 1950, um eftirgjöf að nokkru eða öllu leyti á 
neðantöldum skuldum þeirra: 

1. Sjóveðs- og öðrum lögveðskröfum, er ríkissjóður hefur innleyst samkv. lögum 
nr. 85 15. des. 1948, og lánum samkv. 2. mgr. 2. gr. sömu laga. 

2. Lánum, sem veitt voru úr ríkissjóði vegna aflabrests á sumarsildveiðum 1945, 
1947 og 1949. 

3. Lánum, sem veitt voru með ábyrgð ríkissjóðs til áframhaldandi rekstrar á sum- 
arsildveiðum 1948 og 1949. 

Eftirgjöf samkv. þessari grein skal einnig heimil, þó vedtrygging kunni að vera 
fyrir láninu. 

2. gr. 
Skilyrði fyrir eftirgjöfum samkv. 1. gr. eru þessi: 
Að útgerðarmaður hafi sótt um aðstoð. 
Að útgerðarmaður hafi látið stjórn Skuldaskilasjóðs útvegsmanna í té fullkomna 
greinargerð, undirritaða að viðlögðum drengskap, um fjárhag sinn og maka 
sins, svo og veitt færi á að láta kunnáttumenn meta eignir sínar. 

3. Að stjórn Skuldaskilasjóðs þyki sýnt, að umsækjanda sé ekki kleift að standa 
við skuldbindingar sínar eða reka útgerð á heilbrigðum grundvelli án aðstoðar. 

4. Að viðunandi samningar náist við aðra lánardrottna útgerðarmanns, ef þurfa 
þykir að áliti sjóðsstjórnar, með eða án hjálpar hennar, og að sýnt þyki, að 
honum verði með aðstoðinni kleift að reka útgerð framvegis. 

9 

3. gr. 
Útgerðarmönnum og útgerðarfélögum, er aðstoð fá samkv. lögum þessum, 

skal veittur greiðslufrestur á ógreiddum afborgunum af lánum til skipakaupa úr 
Stofnlánadeild sjávarútvegsins og Fiskveiðasjóði Íslands, er féllu í gjalddaga á 
árunum 1948—1950, að báðum meðtöldum, þannig að samanlagðar upphæðir 
gjaldfallinna afborgana deilist með jöfnum árlegum upphæðum á þau ár, sem 
eftir eru af lánstímanum. Lántakandi skal sanna, að síðari veðlán falli ekki í 
gjalddaga af þessum sökum. 

Nú er stjórn Skuldaskilasjóðs sammála um, að rétt sé að veita útgerðarmanni, 
sem síldveiðar stundaði fyrir Norðurlandi á tímabilinu 1945—-1950, en engin að- 
stoðarlán hefur fengið, greiðslufrest samkv. 1. málsgr. þessarar greinar, og skal 
sjóðsstjórninni það þá heimilt. 

Þeir dráttarvextir af vangoldnum afborgunum af lánum Stofnlánadeildar og 
Fiskveiðasjóðs, sem á eru fallnir við gildistöku laga þessara, skulu niður falla, en
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frá þeim tíma ber að greiða i dråttarvexti af afborgunum slíkra lána 12% fyrir 120 

hvern mánuð eða brot úr mánuði, sem greiðsla dregst. a 

4. gr. 

Verði bú útgerðarmanns eða útgerðarfélags, sem samið hefur við lánardrottna 

sína án milligöngu stjórnar Skuldaskilasjóðs, tekið til opinberra skuldaskila eða 

gjaldþrotaskipta á næsta ári frá eftirgjöf skulda eða krafna samkv. 1. gr., skal nefnd 

eftirgjöf eigi vera því til fyrirstöðu, að ríkissjóður og aðrir, sem gefið hafa eftir af 

kröfum jafnframt eftirgjöfum ríkissjóðs, geti lýst kröfum sínum með fullum upp- 

hæðum í búið. Hætti fyrirtækið rekstri innan árs, getur ríkissjóður látið eftir- 

gjöfina falla niður. 

5. gr. 

Skilyrði fyrir aðstoð samkv. I. kafla laga þessara er, að birt verði í Lögbirtinga- 

blaði áskorun til lánardrottna og ábyrgðarmanna aðstoðarbeiðanda um að lýsa 

kröfum á hendur honum fyrir stjórn Skuldaskilasjóðs innan fjögurra vikna frá 

birtingu auglýsingar, að viðlögðum kröfumissi. 

II. KAFLI 

Um skuldaskilasjóð útvegsmanna. 

6. gr. 

Stofna skal í sambandi við Fiskveiðasjóð Íslands sérstakan sjóð, sem nefnist 

Skuldaskilasjóður útvegsmanna. 

7. gr. 

Stofnfé sjóðsins er allt að kr. 20 000 000.00. Upphæð þessa heimilast sjóðnum að 

taka að láni, og er fjármálaráðherra heimilt að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs greiðslu 

lánsins. 

8. gr. 

Nú telur stjórn sjóðsins hentugra að gefa út handhafaskuldabréf fyrir sjóðinn, 

og er henni þá heimilt með samþykki ríkisstjórnarinnar að gefa út handhafaskulda- 

bréf fyrir upphæð, er nemi allt að öllu stofnfé sjóðsins, enda lækki þá lántöku- 

heimild sjóðsins um tilsvarandi fjárhæð. 

Trygging þessara skuldabréfa er ábyrgð ríkissjóðs og skuldabréfin fyrir lánum 

þeim, er Skuldaskilasjóður veitir. 

Vextir af bréfunum skulu vera 472% p. a. Skulu þau gefin út í einum eða fleiri 

flokkum, eftir ákvörðun sjóðsstjórnarinnar, og skulu þau innleyst á þann hátt, að 

árlega sé varið sömu fastri upphæð til samanlagðrar vaxta- og innlausnargreiðslu 

samkvæmt útdrætti, er notarius publicus í Reykjavík framkvæmir, þannig að öll 

bréfin séu innleyst á 15 árum. 

9. gr. 

Skuldabréf sjóðsins skulu með nafnverði vera gildur gjaldeyrir til greiðslu á 

skuldum þeirra útvegsmanna, er lán fá hjá sjóðnum og stofnað hefur verið til á árun- 

um 1945—1950, að báðum árum meðtöldum, að svo miklu leyti sem þær eru ekki 

fulltryggðar með fasteignaveði eða sjálfvörzluveði í lausafé eða afla skips, en þá 

eru þau gildur gjaldeyrir með nafnverði fyrir þeim hluta veðskuldanna, sem fram 

fer úr verðmæti veðsins samkvæmt mati því, sem um ræðir í 17. gr. enda óski veð- 

hafi ekki eftir kaupum á hinni veðsettu eign fyrir a. m. k. 15% hærra verð en mats- 

verð, sbr. 27. gr. 
Skuldabréf sjóðsins skulu þó aðeins vera gildur gjaldeyrir gagnvart kröfueig- 

eigendum við skuldaskil. 

28. des.
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10. gr. 
Lån úr sjóðnum má veita eigendum eða útgerðarmönnum vélskipa og línuveiði- 

gufuskipa, er síldveiðar stunduðu fyrir Norðurlandi á tímabilinu 1945—1950. Skal 
lánunum varið til þess að ná samningum um nauðsynlegar eftirgjafir skulda og hag- 
kvæmar breytingar á lánskjörum. - 

Enn fremur skal sjóðsstjórninni heimilt, ef aðrir vélbátar eða línuveiðiskip 
hafa orðið fyrir sérstökum óhöppum á þessu tímabili, að veita eigendum eða útgerð- 
armönnum þeirra lán á sama hátt. Lán úr Skuldaskilasjóði má eigi vera hærra en sem 
svarar 20% af virðingarverði allra eigna lántakanda. 

Lánveitingum úr sjóðnum skal lokið 1. júlí 1951. 

11. gr. 
Skilyrði fyrir lánveitingum úr sjóðnum eru þessi: 
Að lánbeiðandi reki vélbátaútveg eða línuveiðar sem aðalatvinnuveg. 
Að hann sé að dómi sjóðsstjórnarinnar vel hæfur til að reka útgerð. 
Að skuldir hans nemi meiru en sem svarar 75% af virðingarverði eigna hans, 
enda telji sjóðsstjórnin honum ekki kleift að standa við skuldbindingar sínar 
eða reka útgerðina á heilbrigðum grundvelli án aðstoðar sjóðsins. 

4. Að samningar náist um svo mikinn afslátt á skuldum lánbeiðanda, að raunveru- 
legar eftirstöðvar þeirra, sem sé allar skuldir hans, eftir að lán Skuldaskila- 
sjóðs hefur verið veitt og skuldaskilasamningur gerður, nemi ekki meiru en 
sem svarar þeim hluta af virðingarverði allra eigna hans, sem sjóðsstjórnin 
telur honum fært að standa straum af og aldrei meiru en sem svarar fullu virð- 
ingarverði eignanna, svo og að samningar náist um viðunanleg greiðslukjör á 
þeim hluta skulda hans, sem ekki greiðist með skuldaskilasjóðsláninu. 

"5. Að sett sé trygging fyrir láninu, er stjórn sjóðsins samþykkir. 

S
I
Ð
 

12. gr. 
Vextir af lánum úr Skuldaskilasjóði skulu vera 5% p. a. Lánstími skal fara 

eftir ákvörðun sjóðsstjórnarinnar, þó skal hann aldrei vera lengri en 12 ár, en það 
skal þó áskilið, að ef efnahagur lántaka breytist, svo að honum verði auðvelt að 
greiða lán sitt á skemmri tíma að dómi sjóðsstjórnarinnar, geti hún gert honum að 
greiða hærri afborganir af láninu en annars er tilskilið. 

Enn fremur sé áskilið, að ef lántaki breytir um atvinnuveg eða ef eigendaskipti 
verða að hinni veðsettu eign, sé sjóðsstjórninni heimilt að ákveða, að lánið sé 
þegar gjaldfallið. 

Gjalddagi lánanna skal vera 1. nóvember ár hvert. 
Sé árgjald ekki innt af hendi innan tveggja mánaða frá gjalddaga, er lánið allt 

fallið í gjalddaga. 

13. gr. 
Nú flytur veðsali í aðra þinghá, eftir að skuldabréfi hefur verið Þinglýst, og 

heldur sjóðurinn þá rétti sínum, þótt skuldabréfið sé eigi þinglesið í hinni síðari 
þinghá veðsins. 

14. gr. 
Í stjórn Skuldaskilasjóðs eiga sæti 5 menn, skipaðir af ríkisstjórninni. Skal einn 

skipaður eftir tilnefningu stjórnar Landsbanka Íslands, annar eftir tilnefningu 
stjórnar Útvegsbanka Íslands h/f, þriðji eftir tilnefningu stjórnar Landssambands 
íslenzkra útvegsmanna, en tveir skulu skipaðir án tilnefningar. 

Ráðherra skipar formann stjórnar Skuldaskilasjóðs. 
Á stjórnarfundum ræður afl atkvæða. Ef atkvæði eru jöfn, ræður atkvæði for- 

manns.
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Skal sjóðsstjórnin skipuð til 1. júlí 1951, enda skal lánveitingum úr sjóðnum 120 

þá lokið. Eftir það hefur stjórn Fiskveiðasjóðs Íslands störf sjóðsins á hendi. 

Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir af endurskoðunarmönnum Fiskveiða- 

sjóðs og úrskurðaðir af sjávarútvegsmálaráðherra og birtir í B-deild Stjórnartíð- 

indanna. 
15. gr. 

Þar, sem vélbátaútvegur er stundaður, getur sjóðsstjórnin skipað einn eða fleiri 

umboðsmenn sér til aðstoðar um að afla gagna til ákvarðana um lánveitingar. 

Ákveður sjóðsstjórnin þóknun til þeirra. 

16. gr. 

Umsóknir um aðstoð samkvæmt lögum þessum, þar á meðal um lán úr Skulda- 

skilasjóði, skulu sendar sjóðsstjórninni eða þeim, er hún vísar til. 

Lánbeiðni skal fylgja: 

1. Afrit af síðustu skattskýrslu lánbeiðanda. 

9. Síðasti rekstrar- og efnahagsreikningur lánbeiðanda. 

3. Sundurliðuð skrá yfir eignir lánbeiðanda og mat umboðsmanna sjóðsins á þeim, 

ef skipaðir hafa verið samkv. 15. gr. Sé þar nákvæmlega tekið fram, hverjar 

fasteignir hans séu, og greint frá því, hvaða breytingar hafa orðið á þeim frá 

síðasta fasteignamati þeirra og hvert fasteignamat sé á þeim nú. 

Af vélbát eða vélbátum lánbeiðanda skal senda nákvæma lýsingu, þar sem 

greint sé frá aldri báts og vélar, meðferð og viðhaldi, hvaða fylgifé fylgi bátn- 

um, síðustu sölu, hvenær seldur og fyrir hvaða verð, og öðru, sem kann að 

veita upplýsingar um sannvirði bátsins. Heimilt er umboðsmönnum að leita 

aðstoðar kunnáttumanna um þetta. . 

Frå veidarfærum, åhåldum, salti, oliu, aflabirgdum, utistandandi skuldum 

og öðru lausafé lánbeiðanda skal greint sem ýtarlegast. 

4. Sundurliðuð skrá yfir lánardrottna lánbeiðanda. Skal þar greina skuldarupphæð, 

hvort skuld er tryggð með veði eða ábyrgð og hver tryggingin er, gjalddaga, 

afborgunarskilmála og önnur skuldakjör. 

5. Sundurliðuð skrá yfir ábyrgðir lánbeiðanda. Skal greint, hverjar aðrar trygg- 

ingar eru fyrir ábyrgðarskuldunum, og þess getið, hvort líkur eru fyrir, að 

ábyrgðirnar falli á lánbeiðanda. 

6. Vottorð lögreglustjóra eða hreppstjóra um, hve lengi lánbeiðandi hafi rekið vél- 

bátaútgerð og hvar. 

7. Drengskaparyfirlýsing lánbeiðanda um, að allar upplýsingar séu gefnar eftir 

beztu vitund. 

8. Bökstutt álit umboðsmanna sjóðsstjórnar, ef skipaðir hafa verið samkvæmt 16. 

gr., um aðstöðu lánbeiðanda til útgerðar og afkomumöguleika hans. 

9. Aðrar upplýsingar, er sjóðurinn kann að óska eftir. 

10. Umsóknir um aðstoð, sem borizt hafa skilanefnd samkvæmt lögum nr. 85 og 

100 1948, skulu gilda sem umsóknir um lán úr Skuldaskilasjóði, nema annað 

sé tekið fram. 
17. gr. 

Heimilt er að skipa tvo matsmenn fyrir hvern landsfjórðung eða fyrir tiltekið 

útgerðarsvæði, eftir nánari ákvörðun stjórnar Skuldaskilasjóðs, til þess að meta til 

peningaverðs fasteignir og skip lánbeiðenda. Skal annar skipaður af sjóðsstjórn- 

inni, en hinn af sjávarútvegsmálaráðherra. 
Matsmenn Skuldaskilasjóðs skulu meta til sannvirðis allar fasteignir og skip 

lánbeiðenda með tilliti til þess, sem nú greinir: 

„1. Hvernig ástand eignarinnar er nú og hvort verulegar endurbætur eru nauð- 

synlegar á henni, vegna þess að viðhald hennar hafi verið vanrækt undanfarið. 
28 
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Hvaða leigu eða afgjald megi ætla, að hægt sé að få nú árlega eftir eignina. 
Hvaða verð sé líklegt að fáist nú fyrir eignina með frjálsri sölu eða nauð- 
ungarsölu. 

4. Ad hve miklu leyti eignin fullnægi nú þeim kröfum um nothæfi, sem gerðar 
eru, eða hvort til þess verði að gera á henni breytingar, er hafi verulegan kostn- 
að í för með sér. 

5. Sérhvers annars, er líklegt er, að hafi áhrif á verðmæti eignarinnar. 

18. gr. 
Virðingarverð allra eigna lánbeiðanda, sem farið er eftir við skuldaskilin, sbr. 

10. og 11. gr., ákveður stjórn sjóðsins með hliðsjón af mati umboðsmanna og mats- 
manna, ef skipaðir hafa verið, sbr. 15. og 17. gr. 

19. gr. 
Þegar sjóðsstjórnin hefur fengið í hendur tilskilin sögn samkv. lögum þessum, 

tekur hún ákvörðun um, hvort lánbeiðandi geti komið til greina við lánveit- 
ingu. Skal hún þá láta Þirta þrisvar í Lögbirtingablaðinu áskorun til allra 
þeirra, sem fjárkröfur eiga á lánbeiðanda, þar með taldar ábyrgðir, um að 
lýsa kröfum sínum fyrir stjórn sjóðsins með fjögurra vikna fyrirvara frá síðustu 
birtingu auglýsingar. Skal í auglýsingunni tekið fram, að allar ótryggðar kröfur 
falli niður ógildar, ef þeim er ekki lýst innan hins tiltekna frests. Ef skuldareigandi, 
sem ekki hefur lýst viðurkenndri kröfu innan hins tiltekna frests, síðar meðan á 
samningaumleitunum stendur færir líkur fyrir því, að hann hafi eigi átt þess kost 
að sjá auglýsinguna, svo sem vegna fjarveru, sjúkdóms o. s. frv., er sjóðsstjórninni 
þó heimilt að taka kröfu hans til greina. Sé ekki lýst öllum þeim kröfum, sem taldar 
eru fram samkvæmt 16. gr. 4. lið, skal sjóðsstjórnin sannprófa, hvort framtalið 
er rétt. 

Áskoranir til lánardrottna aðstoðarbeiðenda, er skilanefnd samkvæmt lögum 
nr. 85 og 100 1948 kann að hafa látið birta samkvæmt lögum nr. 100 1948 og reglu- 
gerð nr. 158 1949, skulu teljast fullnægjandi og koma í stað áskorana samkvæmt 
þessari grein. 

20. gr. 
Að liðnum innköllunarfresti skal sjóðsstjórnin, svo fljótt sem unnt er, taka 

ákvörðun um, hvort hún telur fært að veita lánbeiðanda lán úr Skuldaskilasjóði. 
Telji hún, að umsækjandi geti komið til greina, skal honum þegar í stað tilkynnt 
það, annaðhvort bréflega eða með símskeyti. 

21. gr. 
Nú telur stjórn Skuldaskilasjóðs, að umsækjandi uppfylli þau skilyrði, sem lög 

þessi setja fyrir lánveitingu úr sjóðnum, og skal hún þá, svo fljótt sem auðið er, 
semja frumvarp til skuldaskila fyrir hann, ef hún telur, að hann þurfi að fá eftir- 
sjöf á skuldum eða samninga við lánardrottna. 

Í frumvarpinu skulu taldar sér í flokki Þær skuldir, er samningum er eigi ætlað 
að ná til, og í öðrum flokki þær skuldir, sem ætlazt er til, að samið sé um. Þá skal 
og skilmerkilega getið, hve háan hundraðshluta umsækjanda er ætlað að greiða af 
skuldum þeim, er samningar ná til. 

Frumvarpið skal borið undir umsækjanda, og segi hann til innan 5 daga, hvort 
hann treystist til að hlíta ákvæðum þess. 

22. gr. 
Þegar eftir að samningsfrumvarp það, sem í 22. gr. getur, er fullsamið og sam- 

þykkt af umsækjanda, skal sjóðsstjórnin með ábyrgðarbréfi eða símskeyti tilkynna 
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það öllum þeim lånardrottnum, er kröfu hafa lýst í búið, og boða þá og umsækj- 120 

anda á fund með hæfilegum fyrirvara. Þangað til fundurinn er haldinn skal frum- 

varp eða staðfest afrit liggja á skrifstofu sjóðsins skuldheimtumönnum til sýnis. 

23. gr. 

Á skuldheimtumannafundi þeim, er um getur í 22. gr., skal sjóðsstjórnin leggja 

fram samningsfrumvarp, svo og nákvæman efnahagsreikning umsækjanda, stað- 

festan af stjórn sjóðsins. 
Skuldheimtumenn eiga heimtingu á að fá sérhverjar upplýsingar um hag um- 

sækjanda, er sjóðsstjórnin getur látið í té. Þeim er heimilt að bera fram breytingar- 

tillögur við frumvarpið, og skulu þær ræddar og bornar undir atkvæði sérstaklega. 

Verði þær samþykktar, hefur sjóðsstjórnin heimild til að taka frumvarpið aftur, 

ef hún telur þær verulegu máli skipta. Að öðrum kosti ber sjóðsstjórnin frum- 

varpið undir atkvæði skuldheimtumanna þegar að loknum umræðum og atkvæða- 

greiðslum um breytingartillögur. 

24. gr. 

Hljóti frumvarp atkvæði svo margra skuldheimtumanna eða umboðsmanna 

þeirra, að þeir ráði yfir meira en helmingi samanlagðra kröfunpphæða mættra 

skuldheimtumanna, þeirra er samningnum er ætlað að ná til, hefur sjóðsstjórnin 

heimild til að staðfesta það, og er það þá bindandi einnig fyrir þá skuldheimtu- 

menn, er greitt hafa atkvæði á móti því eða eigi mætt á fundi. Leysir það þá skuldu- 

naut undan skyldu til að greiða þann hundraðshluta hverrar samningskröfu, sem 

undan er skilin í samningnum, bæði gagnvart lánardrottni sjálfum, ábyrgðarmönn- 

um og öðrum, er annars hefðu átt endurgjaldskröfu á hendur honum fyrir greiðslu 

skuldarinnar. 

25. gr. 

Þegar eftir að samningur er staðfestur, skal sjóðsstjórnin ganga frá lánsskjöl- 

um og sjá um, að formlega sé frá öllu því gengið, sem samningur kveður á um. 

26. gr 26. gr. 

Samningur haggar eigi heimild lánardrottins til að ganga að tryggingu eða 

ábyrgð, sem þriðji maður hefur sett fyrir kröfum á hendur umsækjanda. 

27. gr. 

Samningurinn hefur engin áhrif á þær kröfur, sem hér greinir: 

1. Skuldir tryggðar með veði, þó því aðeins, að skuldarupphæð nemi eigi meiru 

en verðmæti veðsins. Sé skuldin hærri en verðmæti veðsins samkvæmt mati 

því, sem lagt er til grundvallar við samningsgerðina, ná samningar til þess 

hluta skuldarinnar, sem fer fram úr verði veðsins, enda óski veðhafi ekki eftir 

kaupum á hinni veðsettu eign fyrir a. m. k. 1 % 

  

      
hærra verð en matsverð. 

2. Forgangskröfur samkvæmt 8. kafla 83. gr. skiptalaganna, að svo miklu leyti 

sem eigur lánbeiðanda teljast hrökkva fyrir þeim. 

Með kröfur ríkissjóðs samkvæmt 1.—3. tölulið 1. gr. laga þessara má þó að 

fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar fara sem óveðtryggðar kröfur, þótt veðtrygging 

kunni að vera fyrir láninu. 

28. gr, 

Frá því umsækjandi hefur sótt um aðstoð til sjóðsstjórnar og þangað til samn- 

ingaumleitunum er lokið, má hann ekki selja eignir sínar umfram venjulega af- 

urðasölu og ekki veðsetja þær nema fyrir nauðsynlegum rekstrarlánum og yfirleitt 

ekki gera neinar þær ráðstafanir, er veruleg áhrif geti haft á efnahag hans. Komi 

28. des.
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120 í ljós eftir að samningur hefur verið staðfestur, að lánbeiðandi hafi brotið ákvæði 
28. des. greinar þessarar, er sjóðsstjórninni heimilt að ógilda samninginn og endurheimta 

lánið án fyrirvara, ef útborgað hefur verið. 

29. gr. 
Jafnskjótt sem umboðsmaður Skuldaskilasjóðs eða stjórn sjóðsins hefur tekið 

við lánbeiðni, skal það tilkynnt skiptaráðanda, og er þá hvers konar aðför vegna 
skulda lánbeiðanda óheimil á hendur honum og ábyrgðarmönnum hans, þangað til 
samningaumleitunum er lokið. Eigi verður heldur bú hans tekið til gjaldþrotaskipta 
frá sama tíma. Nú takast eigi samningar og bú lánbeiðanda er tekið til gjaldþrota- 
skipta áður en sex mánuðir eru liðnir frá því samningaumleitunum lauk og við 
skiptin kemur í ljós, að lánbeiðandi hefur brotið gegn ákvæðum 28. gr., og má þá 
með málsókn rifta þeim samningum og greiðslum, er ólöglega hafa farið fram, 
samkvæmt reglum gjaldþrotaskiptalaganna, enda sé málsókn hafin innan sex vikna 
frá því búskipti byrja. Tímabilið frá því er umboðsmaður Skuldaskilasjóðs eða 
stjórn sjóðsins hefur tekið við lánbeiðni og þangað til samningaumleitunum er lokið 
telst ekki með fyrningartíma skuldar, víxilréttar, lögveðsréttar eða annarra slíkra 
réttinda. 

30. gr. 
Skuldaskilasjóður er undanþeginn opinberum gjöldum og sköttum, hverju nafni 

sem nefnast. 
Öll skjöl viðvíkjandi lánum úr sjóðnum eru undanþegin stimpilgjaldi. 
Vottorð úr opinberum skrám er skylt að afgreiða til sjóðsins án endurgjalds. 

31. gr. 
Fiskveiðasjóður Íslands skal annast allar afgreiðslur lána, innheimtu á þeim 

svo og önnur nauðsynleg skrifstofustörf í því sambandi gegn þóknun, er ráðherra 
ákveður. 

Afborgana- og vaxtagreiðslur af lánum þeim, er Skuldaskilasjóður veitir, skulu 
ganga til greiðslu á lánum þeim, er sjóðurinn sjálfur hefur tekið, sbr. 7. gr. 

32. gr. 
Kostnað við framkvæmd laga þessara greiðir ríkissjóður. 

33. gr. 
Í reglugerð fyrir Skuldaskilasjóð má setja þau ákvæði um stjórn sjóðsins og 

starfrækslu, er nauðsynleg þykja og eigi fara í bága við lög þessi. 

34. gr. 
Með lögum þessum er úr gildi felldur I. kafli laga nr. 100 1948. 

35. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 

Ólafur Thors. 
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FJÁRLÖG. 
fyrir árið 1951. 

Forseti ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

og 

[S
ke
 

Sa
lb
ål
bæ
lb
ed
 

. Aukatekjur 
. Stimpilgjald 

. Leyfisbréfagjald 

. Söluskattur 

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Tekjur: 

1. gr. 

Árið 1951 er ætlazt til, að tekjur ríkissjóðs verði svo sem talið er Í 25. gr. 

að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar. 

2. gr. 

Áætlað er, að þessir skattar og tollar nemi: 
  

Tekju- og eignarskattur, að meðtöldum tekjuskattsauka 

Stríðsgróðaskattur .........002000000. 0... 2500000 

Þar af hluti bæjar- og sveitarfélaga 1250000 ......... 

Vörumagnstollur 
Verðtollur 
Innflutningsgjald af benzini ......0.0000000 00. ..000.% 

Gjald af innlendum tollvörum 

sr... 

FRK ON eseree 

FR OK NI 

Fasteignaskattur 
Lestagjald af skipum 
Bifreiðaskattur 

sr... 

FK 

sr... 

Vitagjald „lll 
so... 

FKN Erfðafjárskattur 
Veitingaskattur ............0000 nc nv nes rnenrr rr 

Útflutningsleyfagjöld 

sr... 

FER eee reeeeeereresere Leyfisgjöld 

  

  

      

kr. kr. 

35 000 000 

1250 000 

———! 36 250 000 
21 500 000 
73 000 000 

9 500 000 
7 800 000 
————— | 111 800 000 

700 000 
250 000 

3 000 000 
—— —| 3950 000 

3 100 000 
5 400 000 

900 000 
100 000 
300 000 

2 500 000 
300 000 

— 12 600 000 
55 000 000 

1 700 000 

.……. (221.300 000 

  

1950 

121 
28. des.
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3. gr. 
Tekjur af rekstri rikisstofnana eru åætladar: 

  

A 
Rekstrarhagnaður landssímans ....................... 
— áfengisverzlunar 
— tóbakseinkasölu 

ríkisútvarps 
ríkisprentsmiðju 
landssmiðju 

"p
a 

me
 
R
e
m
 

Sr. 58 08 

KK eee eee 

0000... ere eee eee eee 00 0008 

s. 0... 

eee tee eee eee eee ss 80 00 00 

Sundurlidun. 

1. Póstsjóður. 
SS 4 0 

Póststjórnarkostnaður ..................000.0..... 
Póststofan í Reykjavík 
Önnur pósthús 
Póstflutningar 
Önnur gjöld 

So... tese 

0000... 0880. 8000 see 

sees eee 000... 8008 60 

Su... 0.80 8000 00 00 68 

SS 0588 05 85 

Í. Kostn. við aðalskrifstofu landssímans 1230000 
2. Ritsíminn í Reykjavík .............. 3390000 
3. Loftskeytastöðin í Reykjavík ........ 
4. Stuttbylgjustöðin í Reykjavík ....... 
5. Bæjarsíminn í Rvík og Hafnarfirði . 
6. Áhaldahúsið 
7. Ritsíminn á Akureyri 
8. Ritsíminn á Seyðisfirði 
9. Ritsíminn á Ísafirði 

10. 
11. 
12. 
13. 

LK eee. 

… sees 

0... 

Símastöðin á Borðeyri .............. 
Símastöðin í Vestmannaeyjum 
Símastöðin á Siglufirði ............. 
Til annarra símastöðva og eftirlits- 
StÖðVA L.......... nen enene 3150000 

Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng 
Viðbót og viðhald stöðva 
Viðhald landssímans 
Framhaldsgjald 
Ymis gjöld ...........0.0.0000 0. 
Fyrning á húsum og áhöldum 
Vextir af lánum 
Slysatryggingar 

sr. 

emesen eee eee eee eee 0. 8 

0008... 0002 

Fært á 3. gr. A. 1 

kr. kr. 
  

4 655 000 

22 500 000 
174 392 
200 000 
23417 

440 000 
3 230 000 
2 045 000 
2 600 000 
406 000 

4 000 

46 500 000 | 
| 

74 052 809 

8 725 000 

  

17 255 000 
470 000 

1600 000 
5 600 000 

8 725 000 

31 300 000   

26 645 000 
  

    | 4 655 000  
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3. gr. 

kr. kr. 

Eignabreytingar landssimans. 

Ut. 
I. Afborganir af lánum og til husakaupa ............ 820 000 

II. Til viðauka símakerfa, smærri efnis- og áhaldakaupa 1000 000 

I. Til talstöðva í báta og skip 2....000000000. 0... 150 000 

IV. Til loftskeytastöðva í skip .......000.0000 0. ..0.0... 100 000 

V. Til aukningar bæjarsímans í Reykjavík ............ 500 600 

— Stofngjöld ........00200000 0000 500 000 

VI. Til stuttbylgjusambands við Vestmannaeyjar ...... 650 000 

VII. Til nýrra landsímalína ........00..00. 00.00.0000... 400 000 

VIII. Til notendasíma i sveitum .......2.000000 0... ...... 1400 000 

Fært á 20. gr. Út I. 2. og III. 4 520 000 

3. Áfengisverzlun rikisins. 

Fært å 3. gr. A. 2 46 500 000 

4, Tóbakseinkasala ríkisins. 

Fært á 3. gr. A. 3 22 500 000 

5. Ríkisútvarpið. 

I. Tekjur: 
a. Afnotagjöld ........2000000nrn senn 3500 000 

b. Aðrar tekjur .......0.0000000n ens. 1600 000 
-——————!| 5100000 

II. Gjöld: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ............. 1381127 
2. Verðlagsuppbót .....00000000000..... 207171 
3. Aukavinna .....00000000 00... 264500 

. ———— | 1 852 798 
b. Útvarpsefni ......0.000220 00... 1200 000 
c. Skrifstofukostnaður ........000000 000... 415 000 
d. Húsaleiga, ljós og hiti og ræsting .............. 200 000 
e. Til útvarpsstöðva ......0.02000000 0. en 700 000 

f. Til hleðslustöðva, viðgerðarferða o. fl. ........ 75 000 

g. Iðgjöld í Lifeyrissjóð og til Tryggingastofnunar 
ríkisins .........2000. 00 ens 120 000 

h. Vegna höfundalaganna .......0020000000. 0... 160 000 

i. Óviss útgjöld ........0.000000. 00... 55 000 

i. Bifreiðakostnaður ........20000000 00 ven... 45 000 

k. Fyrning á húsum og vélum .....0000000000..0.. 110 000 
———! 4932796 

III. Rel: ' viðgerðar i ; si 167 202 
. Rekstur viðgerðarstofu og viðtækjasmiðju: 

a. Tekjur .......00000000 nn snnn snar 610 000 

b. Gjöld: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .. 269400 
b. Verðlagsuppbót .......... 40410 

309810 

  

1950 

121 
28. des.
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3. gr. 
121 

28. des. 
kr. kr. 

2. Efni.......... ARI 165000 
3. Annar kostnaður ..............0.0.. 128000 

—— 602 810 

7 190 

IV. Rekstur vidtækjaverzlunar: 
a. Tekjur 2... veevene 505 000 
b. Gjöld: 

1. Laun 

a. Grunnlaun með uppbót .. 206500 
b. Verðlagsuppbót .......... 30974 

—————— 237474 
2. Annar kostnaður ................... 168751 

—— | 406225 

” i 98 775 
Til Þjóðleikhússins ....,......0.00..... 0. 98 775 

Fært á 3. gr. A. 4 FE 174 392 

6. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

I. Tekjur (prentvinna) .............0.0.00 00 | 2 650 000 
II. Gjöld: | 

1. a. Laun starfsmanna: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 173263 
2. Verðlagsuppbót .......... 26737 | 

————— 205000 | 
b. Vinnulaun og aðkeypt vinna: | 

1. Grunnlaun ............... 1200000 | 
2. Verðlagsuppbót .......... 180000 

1380000 | 
— nor 

2. Efnivörur „...........0.....0 00 mer DD 
3. Vélarekstur og viðhald ........................ 65 000 | 
4. Annar kostnaður ...........0.0.000.000. 0. 260 000 | 
5. Fyrning se. e…e 65 000 

2 450 000 

Fært á 3. gr. A.5 200 000 

7. Áburðarsala ríkisins. 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ............ 104390 
2. Verðlagsuppbót ...........0....... 15658 

— 120048 
b. Annar kostnaður ............0.0.0000.00 0000... 313000 | 

—— 433 048 
= Tekjur af vörusölu og fasteignum ................ 433 048 
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3. gr. 

121 
kr. kr. 28. des. 

8. Grænmetisverzlun rikisins. 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ........... 156585 

2. Verðlagsuppbót ......0000000.0..... 23488 
—— 180073 

b. Annar kostnaður .........2.00000. 0. 00... 319927 
—.—.—— 500 000 

=- Tekjur af vörusölu og fasteignum ................ 500 000 

9. Landssmiðjan. 

I. Tekjur (ágóði af seldri vinnu, vörum o. fl.) ...... 1431500 

II. Gjöld: 
1. Laun starfsmanna: 

a. Grunnlaun með uppbót ........000.. 330507 

b. Verðlagsuppbót ......00000000.0..0.... 49576 
— 380 083 

2. Vextir ..........00. ss 175 000 

3. Fyrning ......200000 0000 en nn neee 370 000 

4. Annar kostnaður ........0000000 000... 0... | 483000 1408 083 

Fært á 3. gr. A. 6 ……… 23417 

10. Tunnuverksmiðjur ríkisins. 

I. Tekjur .........0000000 eeen erer enn 2547 500 

II. Gjöld: 
1. Laun stjórnar og fastra starfsmanna .......... 40 500 

2. Efniskaup (tunnustafir og járn) .....0.20000.... 1660 000 

3. Verkalaun ........c0.ceeeeeessssssns 309 000 

4. Annar kostnaður ......00.00.00.e0..n 0... 538 000 
——/| 2547500 

11. Innkaupastofnun ríkisins. 

I. Tekjur af vörusölu ........0000000. 0. 00... 00... 170 000 

II. Gjöld: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ......0020... 97116 

b. Verðlagsuppbót ......0000000.00..... 14567 
111 683 

2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ..........2..... 92 500 

3. Vextir ......0000000n sens 10 000 

4. Annar kostnaður .......0.00.000. 000... 0... 25 817 
170 000 

12. Rikisbúið á Bessastöðum. 

I. Tekjur .......0000000 000 neðra 335 900 

II. Gjöld ........00002000ensseserrrr rr 335 900 

B. 

Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru áætlaðar ........ 10 000       
29  
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121 4. gr. 
28. des. Tekjur af verðbréfum, bankainnstæðum, hlutafjáreign o. fl. 

kr. kr. 

1. Vextir af veðdeildarbréfum Landsbanka Íslands ...... 44 410 
2. Vextir af stofnfé Landsbanka Íslands 6% af 3 millj... 180 000 
3. Aðrir vextir ..................... 0. 532 775 
4. Arður af hlutafjáreign ................00.0000000.0.. 367 070 

Samtals ... ……… 1 124 255 

5. gr. 

Óvissar tekjur eru áætlaðar 1500 000 krónur. 
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II. KAFLI 

Gjöld: 

6. gr. 

Árið 1951 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru í 7.—19. gr. 

7. gr. 

Vextir af lánum ríkissjóðs eru taldir: 
  

  

  

    
  

  

  

      
  

  

  

kr. kr. 

1. Innlend lán ..........00000 ee sens nn 4 774 560 

2. Lán í dönskum krónum ......00000000 0. 0000... 0... 288 926 

3. Lausaskuldir ........0.000..0 0000 sess. 1000 000 

Samtals ... 6 063 486 

8. gr. 

Kostnaður við æðstu stjórn landsins: 

kr. kr. 

I. 1. Laun forseta Íslands .......0.0..00000 000... 0... 91 535 

9. Risna ......00.0c0e se 70 000 

3. Ferðakostnaður ........000000 0000... 5 009 
— 166 535 

II. Skrifstofa forseta í Reykjavík .......0000000.0.0... 57 335 

III. Bifreiðakostnaður .......0.000000 0000... 80 654 

IV. Forsetasetrið að Bessastöðum ......00000000........ 121 700 

V. Bessastaðakirkja .........0000000. 00... 00... 8 832 

Samtals ... 435 056 

9. gr. 

Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkisreikninga er veitt: 

kr. kr. 

1. Til alþingiskostnaðar ........00000000 00 nn .n rn... 2500 000 

2. Til yfirskoðunar ríkisreikninga ........0...0000000.. 13406 

3. Fyrning á alþingishúsi (sjá 20. gr.) .....20000.0000... 2170 
  

    2515 576 

  

1950 

121 
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121 10. gr. 
28. des. Til rikisstjérnarinnar er veitt: 

I. Stjórnarráðið: 
1. Til ráðherra: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 297000 
2. Verðlagsuppbót .......... 44550 

b. Til risnu samkvæmt reikningi ...... 
c. 1. Húsaleiga forsætisráðherra 3000 

2. Húsaleiguuppbót ......... 1260 

d. Ríkisráð ........................... 

2. Til ráðuneytanna: 
a. Atvinnumálaráðuneytið, laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 172219 
2. Verðlagsuppbót .......... 24561 

b. Dómsmálaráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 371028 
2. Verðlagsuppbót .......... 55654 

c. Félagsmålaråduneytid, laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 216711 
2. Verðlagsuppbót .......... 32507 

d. I. Fjármálaráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun með uppbót 295227 
2. Verðlagsuppbót ....... 44284 

II. Endurskoðunardeild fjármálaráðu- 
neytisins, laun: 
1. Grunnlaun með uppbót 478815 
2. Verðlagsuppbót ....... 71822 

e. Forsætis- og menntamálaráðuneytið: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót 145196 
2. Verðlagsuppbót ....... 21778 

166974 
b. Fálkaorðan .............. 38000 

f. Samgöngumálaráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 73440 
2. Verðlagsuppbót .......... 11016 

sg. Utanríkisráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 410163 
2. Verðlagsuppbót .......... 61524 

  

341550 
25000 

4260 
9000 

196780 

426682 

249218 

339511 

550637 

204974 

84456 

471687 

kr. kr. 
  

  

379 810 
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10. gr. 

  

121 
kr. kr. 28. des. 
  

h. Viðskiptamálaráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 119615 
2. Verðlagsuppbót .......... 17943 

—— 137658 
i. Aðrir starfsmenn, laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 86988 
2. Verðlagsuppbót .......... 13048 

—— 100036 
i- Annar kostnaður ráðuneytanna ..... 300000 

— | 3061539 
3. Rikisféhirzla og ríkisbókhald: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 507823 
2. Verðlagsuppbót .......... 75207 

583030 
b. Annar kostnaður .........0000.000.. 30000 

613 030 

4. Ýmis kostnaður: 
a. Pappír, prentun og hefting ríkisreikn- 

inga (áætlað) ............0.000..0.. 20000 
b. Til þess að gefa út stjórnartiðindi: 

1. Þóknun fyrir ritstjórn tíð- 
indanna o. fl. ............ 1200 

2. Til pappírs og prentunar 
(áætlað) ................ 100000 

3. Til kostnaðar af sendingu 
með póstum ............. 7000 

108200   

c. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðs- 
húsinu og ráðherrabústað .......... 30000 

d. Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráð- 
herrabústað (sjá 20. gr.) ............ 2046 

-——— 160 246 var 

IL Hagstofan: ——| 4214625 
a. Laun: 

1. Grunnlaun med uppbót 2... 334729 
2. Verðlagsuppbót .....0.00.00000....0.. 50207 

— 384 936 
Aukaaðstoð ..........2200000000 0. en 15 000 
Pappír, prentun og hefting hagskýrslna ......... 70 000 
Prentun eyðublaða .........2.02000000 0... 00... 10 000 
Húsaleiga, hiti og ljós .......0.000000 0000... 40 000 
Annar kostnaður .........000000 0000... 90 000 m

e
a
n
s
 

  609 936 

III. Utanrikismål: 
1. Sendiráðið í Kaupmannahöfn: 

a. Laun sendiherra og annarra starfs- 
manna samkv. launalögum .......... 161000 

b. Laun starfsfólks utan launalaga .... 14200 
c. Annar kostnaður ...........0.0..00... 45800    



to 
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Sendiráðið í Stokkhólmi: 
a. Laun sendifulltrúa og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 
c. Annar kostnaður ................... 

Sendiráðið í London: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 
c. Til kaupa á innanstokksmunum .... 
d. Annar kostnaður ................... 

Sendiráðið í Washington: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 
b. Laun annarra starfsmanna FR 
c. Annar kostnaður ................... 

Sendiráðið í París: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 
b. Laun annarra starfsmanna FR 
c. Annar kostnaður ................... 

Sendiráðið í Osló: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum FR 
b. Laun annarra starfsmanna FR 
c. Annar kostnaður ................... 

Aðalræðismannsskrifstofan í Hamborg: 
a. Laun aðalræðismanns samkv. launa- 

lÖgum 0... 
b. Laun annarra starfsmanna ......... 
c. Annar kostnaður ................... 

Aðalræðismannsskrifstofan í New York: 
a. Laun samkv. launalögum ........... 
b. Annar kostnaður ...,............... 

  

  

10. gr. 

kr. kr. 

136700 

22700 

90000 

249 400 

414800 

19000 

110000 

156800 

700 600 

411300 

127300 

123400 

—— 662 000 

539200 

25200 

105300 

669 700 

190000 

9400 

46100 

245 500 

109500 

46500 

43400 

199 400 

42400 

14700 

57 100 
FA 125 000 

550 000 

550 000 

FR 15 000 

eee. 10 000 

4 254 700 
      9 079 261 

   



  

235 1950 

11. gr. 121 

Til démgæzlu, lögreglustjórnar, kostnaðar við opinbert eftirlit, skatta- og ?8. des. 

tollainnheimtu o. fl. er veitt: 
  

  

  

  

  

kr. kr. 

A. Dómgæzla og lögreglustjórn. 
1. Hæstiréttur: 

a. Laun hæstaréttardómara og hæstaréttarritara: 

1. Grunnlaun með uppbót sr 322740 

2. Verðlagsuppbót .....0.00000 0000... 48411 - 
—.—.—.— 371 151 

b. Risna dómsforseta .......000000 000... 00... 5 500 

c. Útgáfa hæstaréttardóma ........00.0... 0... 0... 55 000 

d. Annar kostnaður .........000000 000. e nn... 55 000 
—— 486 651 

2. Borgardómaraembættið í Reykjavík: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ....0.0000.00... 283248 
2. Verðlagsuppbót ......000000 0000... 42487 i 

— 325 735 

b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ..........000000.. 30 000 

c. Annar kostnaður .......0000000000 0... 00... 15 000 
370 735 

3. Borgarfógetaembættið í Reykjavík: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .....00.000.000.. 289858 
2. Verðlagsuppbót .....0000000000...0..... 43479 

——— 333 337 

b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .......0.20.000.... 36 000 

ce. Annar kostnaður ...........000000 0... 0. 0... 18 000 
—— 387 337 

4. Sakadómaraembættið í Reykjavík: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .......0.0000... 431406 
2. Verðlagsuppbót ......00000.00000....... 64711 

—.—— 496 117 

b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ...........0.00... 75 000 

ce. Annar kostnaður .......0.000000 0000 e en... 192 000 
-——— 763 117 

5. Lögreglustjóraembættið í Reykjavík: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .......00000... 318247 
2. Verðlagsuppbót ......0000000. 000... 47737 

—.— 365 984 

b. Aukavinna .........000000 000 n enn 50 000 
c. Ljós, hiti, ræsting, húskostnaður .........0....0.. 110 000 
d. Annar kostnaður .........0.00000. 0... en... 60 500 

——.— 586 484 

6. Embætti sýslumanna, bæjarfógeta og lögreglustjóra utan 

Reykjavíkur: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ......000000... 802815 

2. Verðlagsuppbót .......0000. 000... 0... 120422 
923 237  
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b. Skrifstofukostnadur: 
1. 
2. 

Grunnlaun með uppbót ............... 
Verðlagsuppbót ..........000.0.00 0... 

7. Laun hreppstjóra: 
a. Grunnlaun með uppbót 
b. Verðlagsuppbót 

8. Lögreglukostnaður: 
a. Ríkislögregla: 

1. 

m
æ
 

Laun lögregluþjóna: 
a. Grunnlaun með uppbót .... 1229334 
b. Verðlagsuppbót ............ 184399 

Einkennisfatnaður ...........0...... 
Tryggingarkostnaður ................. 
Ríkislögreglan í Reykjavík: 
a. Bifreiðakostnaður .......... 230000 
b. Æfingaskáli lögreglumanna 

og gufubaðstofa ........... 18000 
c. Áhöld, námskeiðakostnaður 

O fl 65000 

Varðstofan í Keflavík: 
a. Bifreiðakostnaður ......... 35000 
b. Húsaleiga, ljós, hiti, ræsting 

0. fl... 37800 
c. Fæðisstyrkur lögreglumanna 73200 

  

Kostnaður við sumarlöggæzlu á Siglu- 
firdi Ll... 

  

0000... 

1695430 
254314 
500000 

2449744 
600000 

00... 

1413733 

115100 
20357 

313000 

146000 

80000 

100000 

b. Hluti ríkissjóðs af lögreglukostnaði í Reykjavík .. 

9. Til kostnaðar við landhelgisgæzlu 

10. Til hegningarhúsa og vinnuhæla: 
a. Hegningarhúsið í í Reykjavík: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót .... 76072 
b. Verðlagsuppbót ............ 11411 

00... ........ 

87483 

  

  

    

11. gr. 

kr. kr. 

1849 744 

——, 2 772 981 

550 000 

82 500 

632 500 

2188 190 

807 000 

2 995 190 

6 000 000 

 



  

18. 
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2. Annar kostnaður .......0.00000000... =. 149300 

236783 

(Þar af fyrning kr. 5300, sjá 20. gr.) 

= Framlag Reykjavíkurbæjar ........ 118391 
——— 118 392 

b. Vinnuhælið á Litla-Hrauni: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .... 224028 

b. Verðlagsuppbót ........... 33603 
— 257631 

2. Annar kostnaður .......00.000000.0... 298000 

555631 

(Þar af fyrning kr. 5300, sjá 20. gr.) 

= Tekjur .........000000 0000... 135000 
—— 420 631 

c. Til rekstrar vinnuhælis að Kvíabryggju ........... 125 000 

d. Fangaklefar lögreglustöðvarinnar Í Reykjavík, % 

kostnaður .......00.0.0s. sess 24 000 

e. Kostnaður við önnur fangahús ......0.0000.0..0.. 10 000 

698 023 

. Til byggingar fangahúsa ...........000. 0. 0... 0000... 75 000 

Kostnaður við sakamál og lögreglumál ........0..0.. 200 000 

Kostnaður við siglingadóm samkvæmt lögum ........ 32 520 

Laun sjódómsmanna ......00000000 00 nn 25 000 

. Kostnaður við störf setu- og varadómara ............. 70 000 

Til viðgerðar á bæjarfógetahúsinu í Neskaupstað vegna 

skemmda af völdum skriðulhlaups .......00000.00.00.. 50 000 

Kostnaður við félagsdóm: 

a. Laun félagsdómsmanna .......0000000. 0... 0... 51 300 

b. Annar kostnaður .......20000000 0... ss... 2000 
53 300 

a. Laun sáttamanna í vinnudeilum: 

1. Grunnlaun .......000.00 0000... 0. 17250 

2. Verðlagsuppbót ......00000000.00....0... 2587 
—.—.—— 19 837 

b. Annar kostnaður .......000000000 0000... 35 000 

54 837 

Samtals A. ... 16 253 675 

B. Opinbert eftirlit. 

Skipaskoðun ríkisins: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .....00000.00.... 239688 

2. Verðlagsuppbót 22.00.0000. 0000... 35954 
——— 275 642 

b. Þóknun til skipaskoðunarmanna, sem ekki eru á 

föstum launum úr ríkissjóði (áætlað) ............ 63 000 

c. Ferðakostnaður .......20.000000 000. 00... 20 000 
30 
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2. Eftirlit með verksmiðjum og vélum: 
a. 

2
0
 

Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ................ 71400 
2. Verðlagsuppbót ..........0.0.0.00.... 10710 

Þóknun til skoðunarmanna, sem ekki taka föst laun 
úr ríkissjóði (áætlað) ...........0.0....0000 0. 
Ferðakostnaður „...............0....0.0 00. 
Annar kostnaður ............0.......0000. 0... 

Tekjur ..................... 0000 

3. Bifreiðaeftirlit ríkisins: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ............... 420000 
2. Verðlagsuppbót ........0.00.000.... 63000 

Annar kostnaður ..............00..00.00 00. 

= Tekjur ...............00.00.. 00 

4. Löggildingarstofan: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ............... 111618 
2. Verðlagsuppbót ...........00000000.0.. 14310 

Annar kostnaður „.............000000.0. 

— Tekjur ..............000...0 0000 

5. Eftirlit með skipulagi bæja og sjávarþorpa: 
a. 

ap
 

Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ............... 197834 
2. Verðlagsuppbót .........00...0.00... 29675 

Ferðakostnaður við eftirlit ...................... 
Mælingarkostnaður, helmingsþátttaka ríkissjóðs 
Annar kostnaður ..............000000000 000... 

kr. kr. 
  

" 31000 
389 642 
389 642 

82 110 

18 000 
20 000 

16800 
136 910 
136 910 

483 000 
250 000 

733 000 
133 000 

125 928 
48 000 

173 928 

111 000 

227 509 
25 000 
25 000 
40 000 
  

317 509 
317 509 
      62 928 

 



. Matvælaeftirlitið: 

. Kostnaður við mat á afurðum: 

>
9
o
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a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ....000000000.. 44071 

2. Verðlagsuppbót ....0.000000 0000... 6610 

SSUPP —— 50 681 

b. Annar kostnaður ........00000 0... nn. 85 000 

135 681 

— Tekjur .........0000000 0 enn nn senn 135 681 
  

a. Fiskmat: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .... 309902 

b. Verðlagsuppbót ............ 46452 
—— 356354 

2. Skrifstofukostnaður .......000000000.0. 75000 

3. Kostnaður við eftirlit með fiskaðgerð 

o. fl. samkvæmt 12. gr. laga um fiskmat 

frá 5. apríl 1948 ......0..000000000.... 8000 

4. Kostnaður við tilraunir með nýjar verk- 

unaraðferðir samkv. 15. gr. sömu laga 10000 

5. Kostnaður við námskeið fiskmatsmanna — 15000 

6. Ferðakostnaður .........000000.0..00.0.. 130000 

b. Síldarmat: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .... 111910 

hb. Verðlagsuppbót .......00... 16786 
-—— 128696 

2. Annar kostnaður .„.......00000000000.. 13500 

594 354 

142 196 

c. Laun kjötmatsmanna: . 

1. Grunnlaun með uppbót .......000000... 13500 

2. Verðlagsuppbót ......000000000 00... 2025 
—— 15 525 

d. Laun ullarmatsmanna: 

1. Grunnlaun með uppbót .....0.0000000.. 18900 

2. Verðlagsuppbót ......00000000 000... 2835 
——— 21 735 

e. Laun lýsismatsmanns: 
1. Grunnlaun með uppbót .......0.00000.. 10530 

2. Verðlagsuppbót .....00000000000 0... 1580 12110 

f. Ferdakostnadur matsmanna ........0000.0...0.... 20 000 
805 920 

Kostnaður við vörumerkjaskráningu .........00.220.. 6 000 

Eftirlit með opinberum sjóðum ......000000000.00.0.. 8580 

Kostnaður við eftirlit á vegum: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .......00.0000... 27378 

2. Verðlagsuppbót .......000000000..... . 4106 31 484 

b. Annar kostnaður .........00..e.0 ee... 0... 32 000 

      63 484
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11. Eftirlit með sparisjóðum: 
a. Laun ..............00000 0000. 19 800 
b. Ferðakostnaður ..............000.00000 000... 5 000 

24 800 
12. Húsaleigueftirlit ......................... 134 832 
13. Kostnaður við embættiseftirlitsferðir ................ 12500 

Samtals B. ... 1119044 

C. Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta. 
I. Tollar: 

a. Tollstjóraembættið í Reykjavík: 
1. Laun tollstjóra og annarra starfsmanna: 

a. Grunnlaun með uppbót ..... 1679156 
b. Verðlagsuppbót ............. 251873 

1931029 
2. Húsaleiga, ljós og hiti ................. 90000 
3. Annar kostnaður ...............,...... 310000 

——— {2331 029 
b. Tollgæzla: 

1. Í Reykjavík: 
a. Laun tollgæzlumanna: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 1034844 
2. Verðlagsuppbót ........,. 155226 

1190070 
b. Húsaleiga, ljós og hiti .............. 100000 
c. Annar kostnaður .„.................. 265000 

— | 1 555 070 
2. Utan Reykjavikur: 

a. Laun tollgæziumanna: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 469464 
2. Verðlagsuppbót .......... 70420 

— 539884 
b. Annar kostnaður ...............2... 100000 

—— 639 884 

4 525 983 

II. Skattar: 
a. Ríkisskattanefnd: 

1. Laun nefndarmanna og annarra starfsmanna: 
a. Grunnlaun með uppbót ..... 144682 
b. Verðlagsuppbót ............ 14847 

—— 159529 
2. Annar kostnaður ............0.00000... 23000 

— — 182 529 
b. Skattstofan í Reykjavík: 

1. Laun skattstjóra og annarra starfsmanna: 
a. Grunnlaun með uppbót .... 687519 
b. Verðlagsuppbót ............. 103128 

ER 790647  



  

  

Samtals D. ... 
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2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ........ 100000 

3. Tímavinna ....c0c0000 0000 0. 250000 

4. Annar kostnaður .....0.0.00.0.0.000.. …… 100000 

1240647 

= hluti bæjarsjóðs Reykjavikur af 

kostnaðinum .........0000.000000.... 413549 

—.—— 827 098 

c. Skattstofur utan Reykjavíkur ........0000000.0.... 400 000 

d. Undirskattanefndir ............00000. 0... 0... 0... 650 000 

e. Yfirskattanefndir ........0.0000.000 0000. 0... 250 000 

f. Millimatskostnaður ........0.00000. 0. 0... nn... 40 000 
2 349 627 

Samtals C 6 875 610 

D. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur. 

. Símakostnaður  endurgreiddur embættismönnum og 

opinberum skrifstofum ........000.0.00.n ene... ..... 900 000 

. Burðargjöld .........00000000 ee nessensrseen nn. 250 000 

. Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl. í þágu stjórnar- 

ráðsins og opinberra embætta ......0.00000.00.0.00... 400 000 
      1550 000 

 



1950 

121 
28. des. Til læknaskipunar og heilbrigdismåla er veitt: 

I. 

II. 

I 

IN. 

242 

12. gr. 

  

Landlæknisembættið: 
a. Laun landlæknis og skrifstofumanns: 

1. Grunnlaun með uppbót ........... 
2. Verðlagsuppbót ................... 

b. Annar kostnaður ...........0..00000..... 

Laun héraðslækna: 
a. Grunnlaun með uppbót ................. 
b. Verðlagsuppbót ........00.0.0.00 0. 

..... 

Kostnaður við framkvæmd laga um læknaráð .. 
Ríkisspitalar: 
A. Landsspitalinn: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót. -2039500 
b. Verðlagsuppbót ....... "306000 
c. Hlunnindi ............. 250000 

HR 2595500 
„tr Hlunnindi ............. 240500 

i 2355000 
2. Matvörur ............. A 747000 
3…Hjukrunarkyennaskålinn .......... 89000 
4. Ljósmæðraskólinn ................ 85000 
5. Annar kostnaður ................. 1697000 

4973000 
= Tekjur ...................,....... 2556000 

Rekstrarhalli ...——— 

B. Fæðingardeild Landsspítalans: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót. 785600 
b. Verðlagsuppbót ....... 117900 
c. Hlunnindi ............. 101400 

1004900 
— Hlunnindi ............. 118000 

—— 886900 
2. Fæðiskostnaður .................. 360000 
3. Annar kostnaður ................. 811000 

2057900 
— Tekjur .....................,..... 1057000 

1000900 
— Hluti Reykjavíkurbæjar af rekstrar- 
halla ........0.... 667267 

Rekstrarhalli ...—— 

  

  

kr. kr. 

80 819 
13 000 

93 819 

1634 274 
245 141 

1879 415 
23 700 

2 417 000 

333 633    
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… Heilsuhælið á Vífilsstöðum: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót . 1564000 
b. Verðlagsuppbót ........ 234600 
c. Hlunnindi ............. 19600 

1818200 

— Hlunnindi .............. 487500 

2. Matvörur ......000000.0. 

3. Annar kostnaður ......0.0.00.0000... 

— Tekjur ......000000 00. 
Rekstrarhalli. 

. Heilsuhælið á Kristnesi: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót . 577447 
b. Verðlagsuppbót ........ 86617 

664064 

— Hlunnindi ............. 117864 

2. Matvörur .....00.0.00. 0... 
3. Annar kostnaður ..........000.... 

— Tekjur ......00.0000000 0. ..0 0... 
Rekstrarhalli ... 

. Geðveikrahælið á Kleppi: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót. 1980700 
b. Verðlagsuppbót ........ 297060 
c. Hlunnindi ............ 47300 

2325060 

=- Hlunnindi ............. 625200 

2. Matvörur .....000000 0000... 

3. Annar kostnaður ........0.0000... 

= Tekjur .......00000 0000... 0... 
Rekstrarhalli … 

. Holdsveikraspitalinn í Kópavogi: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ............ 118100 
b. Verðlagsuppbót ........ 17700 

135800 

— Hlunnindi ............. 30300 

12. gr. 
  

1330700 
1437000 
1272000 

4039700 
2336000 

546200 
420000 
372000 

1338200 
774400 

1699860 
1406000 
1232000 

4337860 
3392000 

105500 

kr. 
  

1 703 700 

563 800 

945 860    
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2. Matvörur ............0...0...... 48000 
3. Annar kostnaður ................. 74500 

Rekstrarhalli ... — 228 000 

G. Fávitahælið á Kleppjárnsreykjum: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót. 179700 
b. Verðlagsuppbót ........ 26940 

206640 
= Hlunnindi ............. 61200 

145440 
2. Matvörur ..........0..000 00... 78000 
3. Annar kostnaður ................. 72500 

295940 
= Tekjur ...........00...0. 00... 256000 

Rekstrarhalli ...— 39 940 
6 231 933 

V. Til berklavarna: 
a. Styrkur til berklasjúklinga (áætlað) .......... 3 467 600 
b. Styrkur skv. 19. gr. laga 66/1939 .............. 10 000 
c. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ........... 172590 
2. Verðlagsuppbót .................. 25888 

—— 198 478 
d. Sýklarannsóknir ................. a 60 000 
e. Annar kostnaður ..............0000.000.000... 65 000 

3 801 078 

VI. Styrkur til sjúklinga samkv. lögum nr. 78 1936, um 
ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla (áætlað) 3 960 000 

VII. Rekstrarstyrkur til sjúkrahúsa: 
a. Til sjúkrahúsanna á Ísafirði, Akureyri og Seyðis- 

firði, 100 kr. á rúm ..........0..0. 00... 41 400 
b. Til sömu sjúkrahúsa og sjúkrahúsanna á Siglu- i 

firdi og i Vestmannaeyjum FR 120 000 

Fjárhæð þessi skiptist á milli sjúkrahúsanna 161 400 
í hlutfalli við eðlilegan halla af vist innlendra 
utansveitarsjúklinga, að mati heilbrigðisstjórn- 
arinnar. , 

VIII. Styrkur til heilsuverndarstöðva í kaupstöðum, 
gegn tvöföldu framlagi annars staðar að ........ 215 000 

Skilyrði fyrir styrknum er það, að heilsuverndar- 
stöðvar reki berklavarnastarfsemi undir yfirstjórn 
og eftirliti berklayfirlæknis ríkisins og hagi störf- 
um sínum öllum eftir reglum, er heilbrigðisstjórnin 
samþykkir.      



  

IX. 

XV. 

XVI 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 
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Styrkur til læknisbústaða, sjukraskyla og sjúkra- 
húsbygginga, annarra en ríkis- og fjórðungssjúkra- 

húsa seeren sene essensen 500 000 

Til byggingar fjórðungssjúkrahúss á Akureyri .. 500 000 

. Til heilbrigðisstofnana í Reykjavík .............. 1000 000 

. Bólusetningarkostnaður „.........000000000.0.0... 15 000 

. Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum laga nr. 65 1933, 

um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til 

Íslands .......0000000 0. 2 000 

. Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum laga nr. 66 1933, 

um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma .... 25 000 

Styrkur til augnlækningaferða .................. 7 200 

Laun kynsjúkdómalæknis ......0..2.000000000..0.. 33 206 

Til læknisvitjanasjóða samkv. lögum nr. 59 4. júlí 

1942 s.eeeerereeree AAA 30 000 

Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðu- 
skólum .....2.20...0eeesenenss 12 000 

Til ýmissa heilbrigðisráðstafana ................ 4 000 

Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs ........ 12 000 

Styrkur til ýmissa sjúklinga, eftir úthlutun land- 

læknis serene eee reneste. 30 000 

Hluti ríkissjóðs af launum ljósmæðra (áætlað) .. 350 000 

Samtals ... 18 886 751 

  

31 

1950 
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28. des.



216 
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Til samgöngumála er veitt: 

  

A. Vegamál. 

Stjórn og undirbúningur vegagerða: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .............. 697101 
hb. Verðlagsuppbót ..........0.00.00.... 104565 

2. Ferðakostnaður verkfræðinga og til aðstoðar og 

3. 

mælinga .............00000 0000 

= Fært á ýmis verk af ferðakostnaði og launum 
verkfræðinga ................00000 000... 

Annar skrifstofukostnaður ..............0000%.. 

II. Þjóðvegir: 
a. Til nýrra akvega: 

1. Reynivallavegur .................... 65000 
2. Akrafjallsvegur .................... 35000 
3. Hvalfjarðarvegur .................. 60000 
4. Leirársveitarvegur ................. 25000 
5. Svínadalsvegur .................... 25000 
6. Lundarreykjadalsvegur ............. 35000 
1. Melasveitarvegur ................... 25000 
8. Bæjarsveitarvegur .................. 25000 
9. Skorradalsvegur ................... 50000 

10. Hálsasveitarvegur .................. 60000 
11. Hvítársíðuvegur ................... 30000 
12. Varmalandsvegur .................. 25000 
13. Álftaneshreppsvegur ............... 65000 
14. Hraunhreppsvegur ................. 65000 
15. Hnappadalsvegur .................. 20000 
16. Fróðárheiðarvegur ................. 180000 
17. Útnesvegur .............0... 100000 
18. Fróðárhr.- og Eyrarsveitarvegur .... 60000 
19. Helgafellssveitarvegur .............. 25000 
20. Skógarstrandarvegur í Snæfellsnes- 

SYSIU .......0.200000. 0 75000 
21. Skógarstrandarvegur í Dalasýslu ... 35000 
22. Dalasýsluvegur .................... 60000 
23. Laxárdalsvegur .................... 25000 
24. Klofningsvegur .................... 60000 
25. Laugavegur „.............0...000.... 10000 
26. Staðarhólsvegur .................... 10000 
27. Skarðsstrandarvegur ............... 70000 
28. Haukadalsvegur .................... 15000 
29. Svínadalsvegur .................... 80000 
30. Reykhólavegur ...........0000....... 100000 
31. Gautsdalsvegur ............0........ 10000 
32. Gufudalsvegur ..................... 100000 

kr. kr. 
  

801 666 

300 000 

1101 666 

250 000 
  

  

851 666 
125 000 

  

976 666 

 



  

. Barðastrandarvegur ..........2..0.. 

Rauðasandsvegur 20.00.0000... 

. Örlygshafnarvegur ......0.0000.0.... 

. Bildudalsvegur .......0000.0....... 

. Suðurfjarðarvegur ......0.000.00.... 

Dalahreppsvegur ......00000.0...... 
Rafnseyrarheiðarvegur ............. 

. Núpsvegur ......000.00 000... 

. Hjarðardalsvegur ......00.000.0.0.. 

. Súgandafjarðarvegur ........00.0.0... 

. Súðavíkurvegur .........000.0.0..... 

Ármúlavegur .....000000 0... 

. Ögurvegur „02.00.0000... 

. Bolungavíkurvegur ........0.0000... 

. Selstrandarvegur .......000.0.00.0... 

. Kaldrananesvegur ......0.0000.0.... 

Strandavegur .......2.00000........ 

. Reykjarfjarðarvegur ..........2.0.... 

. Reykjarfjarðarvegur frá  Veiðileysu 

að Djúpunvík ......00000000.0 000... 

. Vatnsnesvegur ........00000.000....... 

. Vesturhópsvegur ..........0....0... 

Miðfjarðarvegur ......00000000....0.. 

. Vatnsdalsvegur ........00.000.000.0... 

. Svinvetningabraut ..........0..00... 

Norðurárdalsvegur .........2..20..... 

Skagastrandarvegur .........00.00... 

Gönguskarðsvegur .........0.0000... 

. Sauðárkróksbraut .........000000... 

. Hegranesvegur ......2.00.00000.0.0... 

. Skagafjarðarvegur .......0.0.0.00.0.... 

. Útblönduhlíðarvegur ........0.0.... 
Hofsósvegur .....0.00000000........ 

. Siglufjarðarvegur .......00.00000... 

. Flókadalsvegur ........0.00.00.00.0.0.. 

. Hrísavegur .......0000000.00... 0... 

. Svarfaðardalsvegur .........00000.. 

9. Eyjafjarðarbraut sunnan Leynings .. 

Laugalandsvegur ........00000.000.. 

. Dalvíkurvegur (Hámundarstaðaháls) 

. Hörgárdalsvegur ytri ......00.2200... 

. Ólafsfjarðarvegur ........20.00000.. 

Öxnadðalsheiðarvegur ........0.00... 
. Svalbarðsstrandarvegur i Grýtubakka- 

hreppi ....002000 000 
Fnjóskadalsvegur í Hálshreppi ..... 

Kinnarhraut ......0000000.0.0.0..0.0... 

Bárðardalsvegur eystri ........0.0.. 

Bárðardalsvegur vestri ............. 

. Laxárdalsvegur „.......00.000.0.0... 

. Hvammsheiðarvegur ......00000.... 

. Reykjahverfisvegur .......0.0.00000.. 

13. gr. 
  

100000 
99000 

100000 
25000 
33000 
50000 
60000 
70000 
20000 
80000 
60000 
80000 

150000 
75000 
30000 
20000 

175000 
30000 

25000 
100000 
40000 
30000 

100000 
45000 
20000 
70000 
70000 
20000 
15000 
75000 
70000 
40000 

100000 
25000 
25000 
20000 
35000 
25000 
25000 
15000 
25000 

170000 

kr. 
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. Tjörnesvegur í Suður-Þingeyjarsýslu 30000 

. Tjörnesvegur í Norður-Þingeyjarsýslu 30000 
- Kelduhverfisvegur .....,............ 30000 
. Hólsfjallavegur ............,....... 65000 
- Kópaskers- og Raufarhafnarvegur .. 60000 
- Raufarhafnarvegur til Þistilfjarðar ..…… 50000 
. Langanesvegur og Ytralónsvegur ... 50000 
. Bakkafjarðarvegur ......,.......... 85000 

- Vopnafjarðarvegir: 
a. Vesturdalsvegur .......... 25000 
b. Strandavegur ............ 35000 
c. Fjallsiduvegur ytri ...... 20000 

—— 80000 
- Hróarstunguvegur nyrðri ........... 30000 
- Hróarstunguvegur eystri ........... 20000 

Hlíðarvegur ........................ 30000 
- Upphéraðsvegur .........,.......... 30000 
. Jökuldalsvegur .................... 30000 
. Úthéraðsvegur ..…................…. 30000 
. Borgarfjarðarvegur ................ 80000 
- Fjarðarheiðarvegur ....,........... 100000 
- Skóga- og Fljótsdalsvegur .......... 30000 
- Mjóafjarðarvegur .......,........., 20000 
. Eskifjarðarvegur ................... 15000 
- Norðurbyggðavegur í Skriðdal ..... 60000 
. Fáskrúðsfjarðarvegur .............. 200000 
. Stöðvarfjarðarvegur ................ 70000 
- Berunesvegur ....................,, 70000 
- Breiðdalsvíkurvegur ....,............ 40000 
- Vattarnesvegur .........,........... 10000 
- Geithellnavegur ..................., 40000 
- Fagradalsbraut .................... 25000 
- Lónsheiðarvegur .................., 65000 
- Almannaskarðsvegur ............... 30000 
. Melatangavegur 2... 10000 
. Innnesjavegur ..................... 20000 
- Suðursveitarvegur .......,........., 20000 
. Öræfavegur .................. 25000 
- Mýravegur essere 20000 
- Hornsvegur ...................00.... 10000 
. Síðuvegur .............. 20000 
- Suðurlandsvegur um Landbrot ..... 40000 
- Búlandsvegur ...................... 15000 
- Mýrdalssandsvegur ................. 45000 
- Landbrotsvegur .................... 35000 
- Meðallandsvegur .........,.......... 20000 
- Mýrdalsvegur ...................... 50000 
. Landeyjávegur ..................... 30000 
. Syðri-Landeyjavegur ............... 30000 
. Ytri-Landeyjavegur ................ 30000 
- Rangárvallavegur ..........,......, 60000 

kr. kr. 
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kr. kr. 

130. Þykkvabæjarvegur ...........0000.. 50000 
Þar af 20000 í veginn Miðkot—Unhóll. 

131. Hagabraut ........000000 00... 90000 
132. Landvegur ........000000. 0... 50000 
133. Bakkabæjavegur ........000000000... 10000 
134. Merkurvegur .........000000. 0... 15000 
135. Árbæjarvegur ...........000.000.... 50000 
136. Ásvegur .......00.00000. 00... 35000 
137. Gnúpverjahreppsvegur ............. 5000 
138. Grafningsvegur .........0.0. 000... 40000 
139. Hrunamannahreppsvegur ........... 50000 
140. Laugardalsvegur ........0.0000.0... 50000 
141. Skálholtsvegur ........0.000000 0... 80000 
142. Partavegur ........00000.000. 0... 20000 
143. Selvogsvegur „......000.00000 00... 200000 
144. Bræðratunguvegur ................. 35000 
145. Kiðjabergsvegur ........0.000...... 10000 
146. Hamarsvegur ........000000.0. 10000 
147. Austurlandsvegur .......00000000... 125000 

Þar af til Fagradalsbrautar 25000. 

148. Grindavíkurvegur .................. 35000 7 350 000 

b. Viðhald ..........20000000 0000 unn 13800 000 
21150000 

III. Brúargerðir: 
1. Reykjadalsá .........0000000. neee 100 000 
2. Laxá á Skógarströnd .......000000 0000... 130 000 
3. Stapagil ...........02000000 een 60 000 
4. Ólafsdalsá ........0.002200. 0... 120 000 
5. Djúpadalsá í Gufudalssveit .......0.0000000.00.. 120 000 
6. Sauðlauksdalsá í Rauðasandshreppi ............ 80 000 
7. Langá í Valþjófsdal .........02000000 0000... 80 000 
8. Gjörfudalsá ............200002. 00... 130 000 

9. Seljalandsá ..........00.00. 0000 en en 50 000 
10. Broddá í Bitru ..........0200 000. 0. 85 000 

11. Víðidalsá nálægt Víðidalstungu ................ 75 000 
12. Vatnsdalsá í Austur-Húnavatnssýslu ........... 75 000 
13. Gljúfurá í Viðvíkursveit .........000.000000.... 115 000 

14. Glerá á Akureyri ........020200 0000... 100 000 

15. Sandá í Axarfirði ...........20000 00... 0... 125 000 

16. Þverá í Fjallasíðu í Vopnafirði ................ 100 000 

17. Selfljót í Úthéraði ............000000... 0... 55 000 
18. Þórisá í Skriðdal ...........220000 0000. 0... 85 000 

19. Helgustaðaá ...........0000.00 0000 n nn 80 000 

20. Djúpá í Fljótshverfi ...........20200000...00.0.. 40 000 
21. Grenlækur ..........000000 0000. 60 000 
22. Kverná í Rangárvallasýslu ...........0000.00... 82 000 
23. Smábrýr ........000002 0000 650 000 

2 597 000 

IV. Fjallvegir .......0..0000000 00 nn nn 125 000 

1950 

121 
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1950 

121 
28. des. 

VI. 

VIL 

VIII. 

IX. 

X. 
XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 
XV. 
XVI. 

  

  

  

  

      

13. gr. 

kr. kr. 

Til åhalda: 
1. Til verkfærakaupa .................. 100 000 
2. Til kaupa á vegavinnuvélum ............000.... 200 000 
3. Til bókasafns verkamanna .............000..... 6 600 

306 000 
Til sýsluvega: 
1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ............ 225 000 
2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 102 1933 .... 950 000 
3. Til vélakaupa sýslusjóða samkv. 14. gr. vegalaga 112 000 

1 287 000 
Til steyptra og malbikaðra vega í kaupstöðum og 
verzlunarstöðum af bifreiðaskatti ................. 100 000 
Til ferjuhalds ................0.000 0. 10 000 
Til ræktunarvega: 
1. Í Vestmannaeyjum .........00.0... 30 000 
2. Í Flatey á Breiðafirði 2... 10 000 
3. Í Flatey á Skjálfanda 2... 3 000 
4. Í Grímsey „0... 3000 
5. Í Hrísey ........0.00. 00. 4 000 

50 000 
Til vegalagningar å landi ríkissjóðs í Kópavogi .... 50 000 
Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu handa 
ferðamönnum .............0.0.00.0 0. 20 000 
Til verkstjóranámskeiðs, eftir ráðstöfun vegamála- 
stjóra og vitamálastjóra ..............0..00. 5000 
Til fyrrverandi vegaverkstjóra og til vegaverkstjóra- 
ekkna, eftir tillögum vegamálastjóra .............. 18 000 
Iögjald til slysatryggingarinnar ...........0......... 160 000 
Gjöld samkv. lögum nr. 16 1943, um orlof verkamanna 420 000 
Fyrning áhaldahússins (sjá 20. BT.) sessereueeereree 7 000 

Samtals A. ... 27 281 666 

B. Samgöngur. 

Skipaútgerð ríkisins: 
1. Skrifstofukostnaður ................... 933000 
2. Laun og fæðiskostnaður skipshafna .... 7418000 
3. Olía ......00..0... 0 2020000 
4. Viðhald og endurbætur skipa og vörur til 

skipa og véla „.........00000 0000. 2083000 
5. Tryggingagjåld ........,................ 779000 
6. Hafnargjöld o. fl. .................... 653000 
7. Vöruafgreiðslan ....................... 1896000 
8. Sameiginlegur kostnaður ............... 495000 
9. Þvottur og hreingerning ............... 370000 

10. Ýmis gjöld .........0..... eeeevee 306000 
16958000 

— Tekjur ...................000 000. 15 176 000 
1 782 000  



  

II. Til flóabáta og vóruflutninga ........0.0000000000. 

Skipaútgerð ríkisins hefur yfirumsjón med ferðum 

flóabáta, sem fara eftir fastri áætlun. Skilyrði fyrir 

greiðslu styrksins er, að fyrir liggi efnahags- og 

rekstrarreikningur 1949 frá útgerð þessara báta, ef 

styrkupphæð til þeirra það ár hefur numið yfir 1000 

kr. Ferðaáætlun 1950 og flutningsgjaldskrá sé sam- 

þykkt af póst- og símamálastjórninni og Skipaút- 

gerð ríkisins og reikningar ársins sendir henni, enda 

athugi hún, hversu rík sé þörf á ferðum hvers þess 

báts, er styrks nýtur úr ríkissjóði. Skip og bátar, sem 

njóta styrks úr ríkissjóði, eru skyldir til að flytja 

póst endurgjaldslaust, sé þess krafizt. 

Eigi skal styrkurinn greiddur að fullu, fyrr en skil- 

ríki hafa legið fyrir Skipaútgerð ríkisins um afkomu 

hlutaðeigandi báta á styrktímabilinu, þeirra er varan- 

legum samgöngum halda uppi á ákveðnu svæði, svo 

að sýnt sé, að styrksins hefur verið þörf, eins og hann 

var ákveðinn. 

III. Ferðaskrifstofa ríkisins: 
1. Skrifstofukostnaður: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 257112 

2. Verðlagsuppbót .......... 38566 
295678 

b. Aukavinna ......0.00000... 00... 30000 

c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ..... 30000 

d. Annar kostnaður ......0.0.0000000... 40000 

2. Landkynning .......00000000 0000 ee nenna 

3. Kostnaður á Keflavíkurflugvelli ...........0..... 

4. Hóteleftirlit .........02.00000 0... .n ne. 

5. Upplýsingastofa á Akureyri „.....c000.00...0.00.. 

6. Vegna samninga við bifreiðastöð Íslands ....... 

— Tekjur: 
1. Af afgreiðslu bifreiða ..........00..... 150000 

2. Hagnaður af ferðalögum ......0.00.0..... 140000 

3. Af minjagripasðlu .......0000000........ 85000 

4. Af pakkageymslu .....0.000000 0... 0... 30000 

5. Af útgáfu póstkorta og bóka ........... 5000 

Rekstrarhalli greiddur úr sérleyfissjóði ............ 

IV. Til umbóta við Geysi .......00000000 0000... 0... 

Samtals B. ... 

13. gr 
  

395 678 
95 000 
50 000 
10 000 
20 000 
15 000 

585 678 

410 000 

175 678 

kr. 

975 000 

39 (00 
      2 787 000 
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C. Vitamál og hafnargerðir. 
Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ............. 493040 
b. Verðlagsuppbót .............0.0..... 13952 

566992 
= hluti af launum verkfræðinga o. fl. 
færður á hafnir ....................... 200000 

2. Annar skrifstofukostnaður ..................... 
3. Ferðakostnaður og fæðispeningar .............. 

Laun vitavarða: 
a. Grunnlaun með uppbót .........0.0000.00 
b. Verðlagsuppbót ..............0. eeeeeeeeeen 
c. Aukagæzla og aðstoð ............0000000. 

Rekstrarkostnaður vitanna: 
a. 
b. 

Vitaskipið ..........0.00.0 eee, 
Vitarnir .......0... eeeee 

Viðhald og endurbætur vitanna 2... 

Sjómerki og viðhald sæluhúsa .................... 

- Til áhalda .............0 eee ende 

- Fyrning .............0. 00. 

Til hafnarmannvirkja: 
Akranes 2... 

Bíldudalur ..........0..0... eee 
Bolungavík .......0..000 
Dalvík „0... 

Hofsós ll... 
Hrísey ........ eee, 

kr. 

366 992 
85 000 
15 000 

251 550 
37 732 
32 718 

760 000 
700 000 

220 000 
220 000 
90 000 
75 000 
50 000 
25 000 
75 000 
50 000 

220 000 
75 000 
20 000 
50 000 
50 000 

100 000 
40 000 

160 000 
50 000 

220 000 
500 000 
100 000 
125 000     100 000 

kr. 

466 992 

322 000 

1460 000 
185 000 

95 000 

400 000 

80 000 
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23. Skagaströnd .......0..020000 0000 nn 
24. Stykkishólmur ......0.0.0.0200 0000. 
25. Vestmannaeyjar ......0.000000 00... 
26. Þorlákshöfn ...........20000000 nn. nn 
27. Þórshöfn ..........0000000 eeen enn 

IX. Til lendingarbóta: 
1. Blönduós ..........0000000 000. 

Borgarfjörður eystri ........00000 0000. 
Borgarnes ........00020000 000 

Djúpivogur ........0000000 0 renere 
Drangsnes senere, 

Eyrarbakki ...........00.2020000 00. 
Flatey á Breiðafirði ............0.000.0 0000... 
Flatey á Skjálfanda .........000000000 000. 0... 
Grenivík sees, 

10. Grímsey .......0000.00.0n 0 
11. Haganesvík ............0200 0000 nn nn 
12. Hjallanes ..........20202.00. 0. 
13. Hnífsdalur ...........0.00.0.000... 
14. Hólmavík ..........020200 000. 
15. Hvammstangi ..........0.2000 00... 
16. Kaldrananes ..........220000000 0. nn 
17. Mjóifjörður ...........2020000 0000. 
18. Reykjanes ........002020000 0000 
19. Svalbarðseyri ..........0.0000 00 enn 
20. Vogar sees, 
21. Vopnafjörður ..........000000 000... 

a
 

X. Til hafnarbótasjóðs samkvæmt lögum .............. 

XI. Til ferjuhafna: 
1. Í Hornafirði ........20.0...000 00... 
2. Í Ögri ...........0.0. 0000 
3. Á Brjánslæk ............0000 0... 

Samtals GC. ... 

D. Flugmál. 

I. Stjórn flugmála: 
1. Skrifstofukostnaður: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 426162 
2. Verðlagsuppbót .......... 63924 

b. Annar kostnaður ..........0000.0.... 180000 

— Endurgreitt vegna alþjóða flugþjónustunnar .. 

kr. kr. 
  

150 000 
75 000 

170 000 
170 000 
50 000 

  

25 000 
25 000 
16 000 
15 000 
35 000 
25 000 
10 000 
40 000 
25 000 
46 000 
25 000 

6 000 
40 000 
20 000 
14 000 
25 000 
10 000 
10 000 
30 000 
50 000 
50 000 

75 000 
25 000 
25 000 

3 230 000 

542 000 
1 300 000 

125 000 
  

8 205 992 
  

670 086 
140 000     530 086 

82 
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II. Reykjavikurflugvållur: 
1. Lendingarstjórn: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 145935 
2. Verðlagsuppbót .......... 21890 

b. Annar kostnaður ...........0000.... 

2. Slökkviliðsdeild: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 167940 
2. Verðlagsuppbót .......... 25191 

  

b. Annar kostnaður ................... 

13. gr. 
  

3. Sjóflughöfn o. fl.: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 85806 
2. Verðlagsuppbót .......... 12870 

b. Annar kostnaður ................... 

4. Vélaverkstæði: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 60035 
2. Verðlagsuppbót .......... 9000 

  

b. Laun vélvirkja og tímakaupsmanna . 
c. Efni og varahlutir .................. 
d. Annar kostnaður ................... 

5. Viðhald og varðveizla á mannvirkjum 
flugvallarins og hreinsun hans: 
a. Laun ............. 0000. 

  

6. Eldsneyti vinnuvéla ..................... 
1. Annar kostnaður ..............000000.... 

III. Keflvíkurflugvöllur: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ............. 
b. Verðlagsuppbót ..............0000... 

2. Annar kostnaður „.....,......0.0.0000.... 

IV. Aðrir flugvellir og sjóflughafnir: 
1. Rekstrarkostnaður: 

a. Ákureyrarflughöfn .................. 
b. Egilsstaðaflugvöllur ................. 
c. Melgerðisflugyöllur ................. 

69035 
225000 
75000 
50000 

300000 

kr. kr. 
  

  

212 825 

243 131 

133 676 

419 035 

1063 088 
90 000 

150 000 

101 544 
90 000   2 311 755 

191 544 
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d. Vestmannaeyjaflugvöllur ............ 78000 

e. Aðrir lendingarstaðir ..........00.... 75000 
— 268 000 

2. Viðhald, endurbætur o. fl. .....0000.00000.0.00. 175 000 
—.— 443 000 

V. Loranstöðin á Reynisfjalli .......2.0.00000.0.0.0.... 625 000 

— alþjóðatillag, 95% ......00000000 0... nn. 593 750 
—— 31 250 

VI. Rekstur fjarskiptistöðva ........00000. 000... 220 000 

VII. Blindflugskólinn: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ....0000000.. 31050 

b. Verðlagsuppbót ....c000000. 000... 4657 
—.—— 35 707 

2. Annar kostnaður .......2.000000 00... 0... 10 000 

45 707 

= Tekjur „........00000 000 sn e. 20 000 
— 25 707 

VIII. Ferðakostnaður og mælingar flugvalla ............ 50 000 

IX. Kostnaður við alþjóðaflugmálastofnunina og flug- 

málaráðstefnur: 

1. Framlag til ICAO .......0000000 0... ne... 140 000 

2. Ferðakostnaður ........000000. 0000... en... 30 000 
—— 170 000 

X. Þjálfun starfsmanna í flugvallarekstri ............ 175 000 

XI. Styrkir til námsmanna og starfsemi áhugamanna .. 50 000 

XII. Eftirlit með flugvélum og læknisskoðun flugmanna 114 000 

XIII Alþjóðaflugþjónustan: 
1. Flugumferðastjórn ......0000000000 00.00.0000... 588 400 

2. Fjarskiptaþjónustan ......0000000000 00.00.0000... 3 905 636 

3. Veðurþjónustan .......000.000e0veennenrr nn. 739 132 

5 233 168 

— Alþjóðatillag 82%0% .....000000000 00... 4 317 363 
—.— 915 805 

5228 174 

Tekjur af flugvöllum er áætlaðar: 
1. Af Reykjavíkurflugvelli ........2.00000. 000... 0... 950 000 

9. Af Keflavíkurflugvelli .........0000000. 0... 0... 2 000 000 

3. Af öðrum flugvöllum .........0000 0000... 50 000 
3 000 000 

Samtals D. ... 2 228 147     
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Á. Kirkjumál: 

I. Biskupsembættið: 

  

1. Laun biskups og starfsmanna á skrifstofu hans: 
a. Grunnlaun með uppbót ............. 90798 
b. Verðlagsuppbót ..................... 13620 

2. Ljós og hiti í biskupsbústaðnum .............. 
3. Risna .................0.0 00 
4. Annar skrifstofukostnaður .............0..0...... 
5. Ferðakostnaður biskups ....................... 

II. Embætti sóknarpresta og prófasta 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ............ 3130125 
b. Verðlagsuppbót ...................... 469569 

2. Embættiskostnaður presta ............00.0........ 
3. Til endurbóta á gömlum íbúðarhúsum á prests- 

setrum .......0... 0... 
4. Prestmötuandvirði, úttektarkostnaður á prests- 

setrum, vextir af seldri Prestmötu, jarðabóta- 
greiðslur o. fl., sem áður var greitt úr prestlauna- 
sjóði (áætlað) ..............00.000.. veere 

5. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafa- 

III. Til söngmálastjóra þjóðkirkjunnar: 
1. 
2. 
3. 

Grunnlaun með uppbót 
Verðlagsuppbót 
Ferðakostnaður 

000... 0... 

1000... 00.00.0080 8 

190... 0... te 

IV. Til eflingar kirkjusöngs skv. ráðstöfun söngmálastjóra 

V. Húsaleiga vegna söngskóla þjóðkirkjunnar 

VI. Til að gefa út ársskýrslu þjóðkirkjunnar 

VII. Til styrktar málgagni fyrir hina íslenzku þjóðkirkju 

Samtals A. ... 

B. Kennslumdl. 

I. a. Háskólinn: 

1. Laun kennara og annarra starfsmanna: 
a. Grunnlaun með uppbót ...... 1341581 
b. Verðlagsuppbót ............. 199437 

Til risnu háskólarektors ................ 
Hiti, ljós og ræsting 
Námsstyrkir HR

 
ot
o 

  

  

kr. kr. 

104 418 
4500 
6 000 

12 000 
8 000 

134 918 

3 599 694 
234 772 

300 000 

30 000 

45 000 
4 209 466 

31050 
4 657 
2 400 

KERNEN MEN 38 107 

22 500 

6 000 

1250 

5 000 

4 417 241 

1541 018 
7 500 

173 000 
200 000      
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5. Husaleigustyrkir ............00000000.0.. 50 000 

6. Til tannlækningastofu ..........000..0.. 16 000 

7. Til rannsóknarstofu í lyfjafræði ........ 7 000 

8. Til rannsóknarstofu í heilbrigðisfræði 7 000 

9. Til stundakennslu og landmælinga ...... 83 000 

10. Til áhaldakaupa læknadeildar ........... 5 000 

11. Til námskeiða og heimsókna erlendra vis- 

indamanna .....0.00000000 0... 30 000 

12. Námskeið í uppeldis- og kennslufræðum .. 20 000 

13. Til kaupa á eðlisfræðilegum mælitækjum 20 000 

14. Ýmis útgjöld .......0.00000 0000 nn... 140 000 
—-— 2299518 

b. Tilraunastofa háskólans á Keldum: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót ....... 243459 

b. Verðlagsuppbót ....00000%00... 36518 
— 279 977 

2. Annar kostnaður .......2.0.00000..0...... 189 000 

468 977 

= Tekjur .......0000000 0000... 100 000 

——- 368 977 

II. Til styrktar íslenzkum námsmönnum erlendis: 

a. Til íslenzkra stúdenta í erlendum háskólum .. 500.000 

b. Námsstyrkur skv. ákvörðun menntamálaráðs . 775 000 

Þar af til námsmanna í Ameríku og Sviss, —| 1275 000 

sem hófu nám sitt 1949 eða fyrr, allt að 400 

þús. kr. 
Við úthlutun námsstyrkja ber að taka tillit 

til mismunandi náms- og dvalarkostnaðar í 

löndum, þar sem námsmenn dvelja. 

Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að þeir, 

sem styrks njóta, inni af hendi að loknu námi 

minnst 5 ára þjónustu í þágu landsins, ella 

endurgreiði þeir styrkinn. 

III. Fræðslumálastjóraembættið: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .......... 239481 

b. Verðlagsuppbót .....200000000.0... 35922 i 
275 403 

2. Annar kostnaður ......0.000000.. 0... 0... 85 000 
360 403 

IV. Menntaskólinn í Reykjavík: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .......... 489915 
2. Verðlagsuppbót .....00000000000.. 73487 

563 402 

b. Stundakennsla .........000000.. 0. 0... 487 004 

c. Hiti, ljós og ræsting .......000000 00.00.0000... 110 000 

d. Viðhald húsa og áhalda ......0000..0000.0.0.. 100 000 

e. Náms- og húsaleigustyrkir ...........0...0.. 20 000  
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Styrkir til bókasafns skólans .............. 
Styrkir til bókasafnsins Íþöku .............. 
Til prófdómara .............00000 0000... 
Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 
Námsferðir ..............0000 000... 

Fyrning ................2.200 0000. 

Menntaskólinn á Akureyri: 
a. 

a
 

Föst laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .......... 465750 
2. Verðlagsuppbót .........00000.0.. 69850 

Stundakennsla .............000..0.0..00 0. 
Hiti, ljós og ræsting ........................ 
Viðhald húsa og áhalda .................... 
Námsstyrkir ...........000.0. 0... 
Til bóka og áhalda ..............02000000.0.. 
Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 
Námsferðir ..............0.000.00 0000 
Annar kostnaður .............0.000000 000... 
Fyrning .............0...0000 000. 

Kennaraskólinn: 

a. 

b 
c. 
d 
e. 
f 
8 
h 

Föst laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .......... 274275 
2. Verðlagsuppbót .......00000000... 41137 

. Stundakennsla ............000000.00. 00. 
Hiti, ljós og ræsting ........................ 

. Bækur og áhöld ...............00.0.000..... 
Námsstyrkir ................0.000 000. 

. Viðhald húsa og áhalda .................... 
. Annar kostnaður ............0..000000.00.00.. 
. Fyrning ...........0.0000 0000 

Stýrimannaskólinn: 
a. 

0
 

a
n
 

5 

Fåst laun: . 

1. Grunnlaun ..........0000.00.0.00.. 155250 
2. Verðlagsuppbót .........000000... 23287 

  

Stundakennsla ..........0.2000000 00 
Hiti, ljós og ræsting ...............00........ 

. Til áhaldakaupa .............00.000 0000... 
Annar kostnaður ..........0...000.00 000 

. Fyrning .......0........0000 0000 

Vélstjóraskólinn: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .......... 126787 
2. Verðlagsuppbót .........00000000. 19018 

kr. kr. 
  

3 000 
2000 

30 000 
6 000 
3 000 

30 000 
3540 

535 600 
323 500 
120 000 
40 000 

7 500 
5 000 
6 000 
3 000 

45 000 
3 160 

315 412 
94 000 
20 000 
10 000 
15 000 
15 000 
65 000 
1090 

178 537 
141 000 
50 000 
10 000 
18 000 

700 
      145 805 

1357 946 

1088 760 

535 502 

401 237
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b. Stundakennsla .......000000 0000 en 000... 109 200 

c. Hiti, ljós og ræsting .......200200............ 55 000 

d. Annar kostnaður .......00.00.0... 000... 0... 39 000 
349 005 

Sjómannaskólahúsið: 
a. Húsvarzla og reikningshald: 

1. Grunnlaun .....000000000000..... 28000 

2. Verðlagsuppbót .....0.00000.0.0.. 4200 
— 32 200 

b. Annar kostnaður .......0000000.0.00.0.0...... 240 000 

c. Opinber gjöld .........00000eeceeen en... 15 000 

d. Fyrning .......00000000 0000 senn. 10 000 

297 200 

Endurgreiddur kostn. af hita og ræsting 200000 

Húsaleiga ........00000000 000... 0... 41000 
— 241 000 

56 200 

Búnaðarkennsla: 
1. Bændaskólinn á Hólum: 

a. Föst laun: 
1. Grunnlaun með uppbót 128340 

2. Verðlagsuppbót ...... 19250 
—— 147590 

b. Stundakennsla .......000000000... 42850 

c. Til verklegs náms ....0...200... .. — 20000 

d. Hiti, ljós og ræsting ............ 35000 

e. Til verkfærakaupa ........0.000.. 20000 

f. Til viðhalds .......0000.000000... 30000 

g. Til viðbyggingar og stækkunar á 

fjósi staðarins ......0.000.0000... 40000 

h. Til kennsluáhalda ............... 5000 

i. Til vélaverkstæðis ........00000..- 20000 

j. Annar kostnaður ..........0000.. 20000 

k. Fyrning ......000000 000... 0... 1226 
—— EEN 381 666 

2. Bændaskólinn á Hvanneyri: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun með uppbót 159390 
2. Verðlagsuppbót ....... 23908 

183298 

b. Stundakennsla .......000000000.00. 35708 

c. Til verklegs náms ....0.00.000.... 28000 

d. Hiti, ljós og ræsting ............ 65000 

e. Til verkfærakaupa ....00.000000... 25000 

f. Til verkfærasafns .....00..0000... 1000 

g. Viðhald og annar kostnaður ..... 70000 

h. Til viðgerðar á fjósi staðarins .... 70000 

i. Til rafveituframkvæmda ......... 50000 

j. Fyrning .......000000. 0... 0... 2300 

k. Til framhaldsdeildar ............. 55000 

  

  585 306  
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3. Garðyrkjuskólinn á Reykjum: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun með uppbót 104220 
2. Verðlagsuppbót ....... 15633 

—— 119853 
b. Hiti, ljós og ræsting ............ 15000 
c. Til kennsluáhalda og verkfærakaupa — 25000 
d. Viðhald skólahúsa .............. 30000 
e. Til raforkuframkvæmda ......... 10000 
f. Annar kostnaður ................ 10000 
g. Fyrning „...............000005... 2500 

——— 212 353 

1179 325 
Iðnfræðsla: 
a. Til iðnskólahalds ........................... 335 000 

Ríkisstjórnin úthlutar styrk þessum að 
fengnum tillögum fræðslumálastjóra og Lands- 
sambands iðnaðarmanna, þó ekki yfir 4% 
rekstrarkostnaðar til hvers skóla. 

Iönskólarnir skulu senda fræðslumálastjórn- 
inni skýrslu um starf sitt. 

b. Til framhaldsnáms erlendis ................ 30 000 
—— 365 000 

Verzlunarskólar o. fl.: mo. 
a. Til Verzlunarskóla Íslands .................. 145 000 
b. Til samvinnuskólans ..............000.0...... 29 000 
c. Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda 1725 

175 725 
Almenn barnafræðsla: 
1. Laun kennara í föstum skólum: 

a. Grunnlaun með uppbót .......... 9420000 
b. Verðlagsuppbót .................. 1413000 

me ————.(10833000 
2. Laun farkennara: 

a. Grunnlaun með uppbót .......... 1287000 
b. Verðlagsuppbót ................. 193050 0 

——— | 1 480 050 
3. Til aukakennara og stundakennslu ........ … 30 000 
4. Til kennslueftirlits: 

a. Laun: ' 
Í. Grunnlaun með uppbót 149120 
2. Verðlagsuppbót ....... 22368 

10 —— 171488 
b. Ferdakostnadur .................. - 40000 

——— 211 488 
5. Til framkvæmdar sundskyldu í barnaskólum 

samkvæmt tillögum íþróttafulltrúa .......... 300 000 
6. Styrkur til byggingar barnaskóla, íbúða fyrir 

skólastjóra og kaupa á skólabílum .......... 2 000 000 
7. Til fyrrv. barnakennara eftir till. fræðslumála- 

stjora 2..........0.0 0000. 48 450  
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Ráðskonukaup við heimavistarskóla: 

a. Grunnlaun með uppbót .......... 193050 

b. Verðlagsuppbót .....0000000000... 28957 
—.—— 222 007 

Akstur skólabarna .....00.000000....0...... 50 000 

Endurgreiðsla á % rekstrarkostnaðar barna- 

skólanna (áætlað) .......00020000 0000... 1500 000 

. Styrkur til tímaritanna „Menntamál“ og „Heim- 

ili og skóli“, 3000 kr. til hvors ...0..000000... 6 000 

Gjöld skv. 112. og 113. gr. laga um almanna- 

tryggingar .......0.22000. 0... enn 140 000 

Til kennaranámskeiða ......0.2000 000... 10 000 
— 16 830 995 

XIV. Gagnfræðamenntun: 
Til alþýðuskólans á Eiðum: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót 142140 
2. Verðlagsuppbót ....... 21321 

163461 

b. Til verklegs náms og aukakennslu 47610 

c. Hiti, ljós og ræsting ............. 65000 

d. Til kennsluáhalda ............... 4000 

e. Annar kostnaður .........0000... 40000 

f. Fyrning ......0200000 00... 800 
—— 320 871 

Til héraðs- og gagnfræðaskóla: 

a. Grunnlaun með uppbót .......... 4427500 

b. Verðlagsuppbót 2....000000000... 664125 

c. Hluti ríkissjóðs af öðrum rekstrar- 

kostnaði og stundakennslustyrkur 2450000 
7 541 625 

Styrkur til byggingar gagnfræða- og héraðsskóla 1300 000 

Til námsstjóra við framhaldsskóla: 
a. Grunnlaun með uppbót .. 66240 
b. Verðlagsuppbót .......... 9936 

— 76176 

c. Ferðakostnaður .......0.0000000.. 10000 
—— 86 176 

Til Snorragarðs í Reykholti .........0..2... 10 000 

Til Skallagrímsgarðs í Borgarnesi ........... 1000 

Til unglingafræðslu eftir tillögum fræðslumála- 

stjora 20.02.0000... enn 35 000 

Til bókasafna við héraðsskóla .............. 3 600 

a. Til kennaradeildar handíðaskólans 175000 
b. Til annarrar starfsemi handiíða- 

skólans ......000000 0. 20000 
— — 195 000 

Til námsflokkastarfsemi undir eftirliti fræðslu- 

málastjórnarinnar ......0000000 000... 0... 71 550 

Til útgáfu námsbóka fyrir gagnfræðaskóla .. 16 000 
—-— 9574 822 
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XV. Húsmæðrafræðsla: 
Til húsmæðraskóla: 

a. Grunnlaun með uppbót .......... 1260000 
b. Verðlagsuppbót .................. 189000 
c. Hluti ríkissjóðs í öðrum rekstrar- 

kostnaði .................00. 240000 
— — | 1 689 000 

Til byggingar húsmæðraskóla ............... 400 000 
Til Árnýjar Filippusdóttur (byggingarstyrkur) 5 000 
Til húsmæðraskóla Ingibjargar Jóhannsdóttur 
á Löngumýri (byggingarstyrkur) ............ 5 000 

Til húsmæðrakennaraskólans: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót 84240 
2. Verðlagsuppbót ....... 10100 

— 94340 
b. Stundakennsla og aðstoð ........ 15000 
c. Annar kostnaður ........ AR 50000 

—— 159 340 
Til námsstjóra: 

a. Grunnlaun með uppbót .. 20700 
b. Verðlagsuppbót .......... 3105 

23805 
c. Ferðakostnaður .................. 5000 

— 28 805 
Til útgáfu námsbóka fyrir húsmæðraskóla .. 5 000 

2 292 145 

Til íþróttamála: 

Til íþróttakennaraskóla ríkisins: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót 54000 
2. Verðlagsuppbót ....... 8100 

—- 62100 
b. Stundakennsla .................. 20000 
c. Íþróttatæki ...................... 7500 
d. Ræsting og húsaleiga ............ 20000 
e. Lagfæring íþróttavalla ............ 20000 

—.— 129 600 
Til íþróttasjóðs ............000.000.0 0... 600 000 
Til íþróttasambands Íslands til þess að hafa 
fastráðinn framkvæmdastjóra ............... 10 000 
Laun Ólafs Pálssonar til eftirlits með sund- 
kennslu og til prófdómarastarfa: 
a. Grunnlaun með uppbót .......... 8775 
b. Verðlagsuppbót .................. 1316 

—— 10 091 
Laun Lárusar Rist, sundkennara: 
a. Grunnlaun ..............000.0.... 1800 
b. Verðlagsuppbót ..........00...0... 1170 

—— 8 970 
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Til íþróttaskóla Sigurðar Greipssonar ........ 

Til ferðakennslu í íþróttum ......0..020.00.... 

Til útgáfu handbóka um skólaíþróttir ...... 

Vegna undirbúnings undir þátttöku Íslendinga 

í Ólympíuleikunum 1952 .......0..00000.0.0.. 

o
n
 

Til kennslu heyrnar- og málleysingja: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót .......... 103500 

b. Verðlagsuppbót .....00000000 0000. 15525 

Fæðiskostnaður ........00000000 000... 

Kaup starfsstúlkna ........22000000 0. ..00.0.. 

Annar kostnaður ........0000000.0 00... 

Fyrning .......2.0000000e eeen T
R
 

Til blindrastarfsemi ......0..00000 00... 0... 0... 

Ríkisstjórnin skipti styrknum milli Blindra- 

vinafélagsins og Blindrafélagsins. 

Til Geirs Þormars, tréskurðarmeistara á Akureyri, 

til að halda uppi kennslu á Norðurlandi í teikningu 

og tréskurði í þjóðlegum stil ............2..... 

Til Kristjáns Geirmundssonar til að setja upp fugla 

fyrir náttúrugripasafnið og skóla .............. 

Til Hallgríms Helgasonar tónskálds, til að safna 

islenzkum þjóðlögum og gefa þau út: 

a. Styrkur .......00000000 0... enn... 

b. Ferðastyrkur .......0000000 000... nn... 

Til menningar- og fræðslusambands alþýðu .... 
Til skáksambands Íslands ..............000...- 
Til menningarsjóðs blaðamannafélags Íslands .. 
Til Alþýðusambands Íslands .........0..00..0... 
Til rannsókna á þroskastigi íslenzkra skólabarna: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun .....00000000 0... 75204 
b. Verðlagsuppbót .......000000000... 11180 

2. Annar kostnaður ........00.00.00.00.00 000... 

Til styrktar erlendum námsmönnum í íslenzkum 

skólum, skv. ákvörðun menntamálaráðuneytisins 

Samtals B. ... 

kr. 
  

15 000 
30 000 

5 000 

50 000 

119 025 
60 000 
40 500 
45 000 

550 

10 500 
2 000 

86 384 
34 500 
  

858 661 

265 075 
15 000 

2 700 

4 500 

12 500 
5 000 
3 000 

10 000 
10 600 

120 884 

40 000 
      39 857 880 
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Til bókmennta, lista og vísinda er veitt: 

  

Á. Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi. 
I. Landsbókasafnið: 

IL 

IIL 

IV. 

1. 
Þ
Á
 

7. 

Þj 
1. 

2. 

3. 

    

Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót .......... 249738 
b. Verðlagsuppbót .................. 37460 

Til bóka-, tímarita- og handritakaupa og bók- 
bands .......0.0.0.. even eveve 
Til Þorsteins Konrådssonar ................. 
Til þess að semja og prenta skrá um handrit 
Til árbókar .........0.0..0000 
Til samningar og prentunar íslenzkrar bóka- 
Skrár ................0 0 

óðskjalasafnið: 
Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót .......... 137615 
b. Verðlagsuppbót .................. 20648 

    

Til bókbands, bóka- og handritakaupa og til 
umbúnaðar skjala ...............0.000000.... 
Ýmisleg gjöld ..........00.000.. 

Þjóðminjasafnið: 
1. Laun: 

T
S
 

ot
 

a. Grunnlaun með uppbót .......... 150495 
b. Verðlagsuppbót .................. 22524 

    

Til aðstoðar, tímavinnu, til þess að útvega gripi, 
til áhalda og aðgerðar safngripa, bóka og rit- 
fanga ........... eve eveve 
Til rannsókna og ferðakostnaðar ............ 
Til sjóminjasafns ...........0.0...... 0. 
Til viðhalds gamalla bygginga .............. 
Til hljómplötusafns ...................0.. 
Til uppsetningar Þjóðminjasafns „........... 
Annar kostnaður .............000.0000. 

Náttúrugripasafnið: 
1. Laun: 

F
o
r
 

co
 
N 

a. Grunnlaun með uppbót .......... 88353 
b. Verðlagsuppbót .................. 13253 

Til kaupa á náttúrugripum og uppsetningar dýra 
Til kaupa á bókum ........0...00. 00... 
Til kaupa á safnahirzlum, áhöldum og tækjum 
Til rannsókna- og ferðakostnaðar .......... 
Til fuglamerkinga ................0........ 

kr. kr. 
  

  

287 198 

150 000 
1200 
5 000 

15 000 

10 000 
15 000 

158 263 

12 000 
3 000 

173 019 

35 000 
10 000 

3 500 
50 000 
20 000 
75 000 
50 000 

101 606 
10 000 

5 000 
20 000 

6 000 
ö 000   

483 398 

173 263 

416 519
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7. Til ad skrå og setja upp jurtasafn (i eitt skipti 

fyrir Öll) ......22000020 0000 nn nn 20 000 

8. Til útgáfu á Acta naluralia islandica ........ 10 000 

9. Ýmis gjöld ...........0000000 0 ene nan 10 000 

. . , , Fe — 187 606 
Til Hins íslenzka náttúrufræðifélags ........... 9 000 

Safnahúsið: 
1. Laun dyravarðar: 

a. Grunnlaun með uppbót ......... 20700 

b. Verðlagsuppbót ......00.000000... 3105 23 805 

2. Til hita, ljósa og opinberra gjalda .......... 32 000 

3. Til viðhalds, áhalda og ræstingar ............ 32 000 

4. Ýmis gjöld ..........000000. 000. enn 12 000 

5. Fyrning ........0000000 een nn 3 639 
103 444 

Styrkir til bókasafna og lesstofa: 
1. Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að því til- 

skildu, að Davíð Stefánsson skáld hafi þar bóka- 

vörzlu með a. m. k. 3245 króna grunnlaunum 13 000 

2. Til bókasafnsins á Ísafirði .................. 13 000 
3. Til bókasafns Hafnarfjarðar, að því tilskildu, 

að Magnús Ásgeirsson skáld hafi þar bóka- 

vörzlu með a. m. k. 3245 króna grunnlaunum 13 000 

4. Til amtbókasafnsins á Seyðisfirði ........... 6 250 

5. Til bókasafns Neskaupstaðar ............0... 3750 

6. Til bókasafns Siglufjarðar .................. 6 250 

7. Til bókasafns á Bíldudal .............0.00... 1200 

8. Til bókasafns Vestmannaeyja ........00000.. 6 250 

9. Til iðnbókasafns í Reykjavík ............0.. 2500 

10. Til bæjarbókasafns Reykjavíkur, þó ekki yfir 

1% kostnaðar .......00.0000000 00... 37 500 

11. Til bókasafna á Vífilsstöðum, Kristnesi og 

Reykjalundi, 2 þús. kr. til hvers ............ 6 000 

12. Til amtsbókasafnsins í Stykkishólmi ........ 4 500 

13. Til sýslubókasafnsins á Sauðárkróki ........ 3 000 

14. Til sýslubókasafnsins á Blönduósi ........... 2000 

15. Til héraðsbókasafns Suðurlands ............ 3 000 

16. Til sýslubókasafna, gegn eigi minna tillagi frá 

sýslusjóðum .........00000 000 en rn. 11 250 

17. Til bókhlöðunnar á Húsavík ...........2.... 3000 

18. Tii bókasafns Akraness ......0000000000....... 3 750 

19. Til bókasafns í Flatey ......0000000 00.00.0000. 1250 
20. Til bókasafns Ólafsfjarðar ........00000000.. 2500 
21. Til bókasafns á Kópaskeri ...........0.000... 1000 
22. Til sýslunefndar V.-Ísafjarðarsýslu vegna bóka- 

safns Sighvats Grímssonar, enda sé það geymt 

hjá héraðsskólanum á Núpi .......0..0000... 1250 

23. Til kaupa á bókum handa konunglega bóka- 

safninu í Stokkhólmi ........0.00000.0.00.00. 1000 

94. Til lesstofu fulltrúaráðs verkalýðsfélaganna í 

Reykjavík .......00000000 000. senn. 5 000 | 
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25. Til lesstofu byggingarfélags alþýðu .......... 
26. Til lestrarfélags kvenna í Reykjavík ........ 
27. Til lesstofu sjómannaheimilis á Siglufirði ... 
28. Til lesstofu sjómannaheimilis á Raufarhöfn . 
29. Til lesstofu Sjómannafélags Reykjavíkur .... 
30. Til lesstofu á Ísafirði ....................... 
31. Til sjómannalesstofu K. F. U. M. í Vestmanna- 

EYJUM 2......0...0. 00. 
2. Til sjómannalesstofu í Bolungavík .......... J 5 

33. Til sjómannalesstofu í Höfn í Hornafirði .... 
34, Til sjómannastofu í Reykjavík .............. 

5. Til sjómannastofu á Akranesi ............... 
36. Til styrktarsjóðs lestrarfélaga skv. 1. nr. 1 1944 
37. Byggingarstyrkir til bókasafna og lesstofa .. 

Styrkir til bókaútgáfu o. fl.: 
1. Til Hins íslenzka bókmenntafélags, til útgáfu 

fornbréfasafns og annarra rita .............. 
Til Þjóðvinafélagsins ....................... 
Til Fornleifafélagsins ....................... 
Til Sögufélagsins til þess að gefa út alþingis- 
bækur, landsyfirréttardóma o. fl. ............ 

5. Til Hins íslenzka fræðafélags til útgáfustarfsemi 
6. Til Fornritaútgáfunnar: 

a. Til útgáfu á Íslendingasögum .... 12000 
b. Til útgáfu á Heimskringlu ....... 12000 

Ha 
ce

 
IØ
 

    

7. Til útgáfustarfsemi Þjóðvinafélagsins og menn- 
ingarsjóðs, til útgáfu Íslendingasögu ........ 

8. Til bókaútgáfu menningarsjóðs, til útgáfu 
nýrrar Íslandslýsingar ...................... 

9. Til rimnafélagsins, til útgáfustarfsemi ....... 
10. Til Vísindafélags Íslendinga, til útgáfu rita .. 
11. Til útgáfu ritsins „Zoology of Iceland“ (loka- 

greidsla) seen eee ves 
12. Til Steins Dofra ættfrædings ................ 

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að, að 
honum látnum, verði ættfræðihandrit hans eign 
Landsbókasafnsins. 

3. Til dr. Jóns Dúasonar, vegna útgáfu rita hans 
14. Til Ara Arnalds, til ritstarfa ................ 
15. Til samningar íslenzkrar samheitaorðabókar . 
16. Til samningar íslenzkrar orðabókar, gegn jafn- 

miklu framlagi frá Sáttmálasjóði ........... 
17. Til útgáfu héraðssagnarita, eftir tillögum heim- 

spekideildar háskólans ...................... 
18. Til Norræna félagsins ..............0.0000... 
19. Til Stúdentaráðs Háskóla Íslands, til stúdenta- 

skipta og annarrar starfsemi ................ 
20. Til íslenzkra stúdenta í Kaupmannahöfn til fé- 

lagsstarfsemi .................. 

kr. kr. 
  

30 000 

  

1 2250 
3 000 
5 000 
1000 
3 750 
1250 

2 000 
1200 
1200 

20 000 
2 000 

50 000 

45 000 
5 000 
9 000 

12 000 
15 000 

24 000 

12 000 

20 000 
10 000 

9 000 

5 000 
15 000 

25 000 
7 500 

15 000 

60 000 

15 000 
5 000 

10 000 

2 000   4 000 

272 850 
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22. Til ætt- og mannfrædifélagsins til utgåfu mann- 

talsins frå 1816 .....0scerereeeererererernes 

23. Til héraðsskjalasafna skv. 1. nr. 7 1947 ...... 

94. Til endurskoðunar dansk-íslenzkrar orðabókar 

IX. Til skálda, rithöfunda og listamanna .......... 

Af fé þessu skal Gunnar skáld Gunnarsson njóta 

18000 kr. heiðurslauna. 

Að öðru leyti skal 4 manna nefnd, kosin af Al- 

þingi, skipta fjárhæð þessari. 

X. Styrkur til myndlistarskóla Félags íslenzkra fri- 

stundamálara .......00000 0000 nn 00... 

XI. Til Páls Hermannssonar, fyrrv. alþm., til ritstarfa 

XII. Til Arnórs Sigurjónssonar til ritstarfa ......... 

XIII. Til Sigurðar Skagfields til söngkennslu ........ 

XIV. Til Jóns Leifs tónskálds .......200.00.0.0.0.00... 

XV. Til Þórarins Jónssonar tónskálds .............- 

XVI. Til vísindamanna og fræðimanna samkvæmt út- 

hlutun menntamálaráðs .....2.0000000. 0... 0... 

XVII. Til leiklistarstarfsemi: 

1. Til leikfélags Reykjavíkur, gegn að minnsta 

kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Reykja- 

víkur .......0.00 000 

2. Til leikfélags Akureyrar, gegn að minnsta kosti 

jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Akureyrar 

3. Til Jóns Norðfjörðs .....c0000000 0 

4. Til leikfélags Hafnarfjarðar, gegn að minnsta 

kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Hafn- 

arfjarðar ......22000000 0. ann 

5. Til leikfélags Ísafjarðar, gegn að minnsta kosti 

jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Ísafjarðar 

6. Til leikfélags Sauðárkróks, gegn að minnsta 

kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að .. 

7. Til leikfélags Vestmannaeyja, gegn að minnsta 

kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Vest- 

mannaeyja 2...000000 enn 

8. Til leikfélags á Siglufirði, gegn að minnsta 

kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að .. 

9. Til leikfélags Dalvíkur, gegn að minnsta kosti 

jafnmiklu framlagi annars staðar að ........ 

10. Til leikfélags Húsavíkur ........020.0.0000. 

11. Til leikfélags Eyrarbakka, gegn að minnsta 

kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að .. 

12. Til leikfélags Akraness, gegn að minnsta kosti 

jafnmiklu framlagi annars staðar að ........ 

13. Til leikfélags Borgarness, gegn að minnsta kosti 

jafnmiklu framlagi annars staðar að ......... 

XVIII. Til tónlistarstarfsemi: 

1. Til Tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 

jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Reykjavíkur 

  

    

15. gr. 

kr. kr. 

10 000 
5 000 

15 000 
— 354 500 

519 000 

10 000 
10 500 
8 000 
2 000 
5 000 

10 000 

90 000 

30 000 

9 000 
8 000 

4 500 

2 250 

2250 

2250 

2 250 

1500 
2 250 

1500 

2 250 

1500 
69 500 

45 000
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2. Til tónlistarskóla á Akureyri, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að .. 

3. Til tónlistarfélags Ísafjarðar ................ 
4. Til tónlistarskóla Siglufjarðar ............... 
5. Til tónlistarskóla Hafnarfjarðar ............. 
6. Til hljómsveitar Reykjavíkur ................ 
7. Til Lúðrasveitar Reykjavíkur, gegn jafnmiklu 

framlagi annars staðar að ......,........... 
8. Til Lúðrasveitar Akureyrar, gegn jafnmiklu 

framlagi annars staðar að ................... 
9. Til Páls Ísólfssonar, til þess að starfa að tón- 

listarmálum og efla skilning alþýðu á tónmennt 
10. Til þess að veita kirkjuorgelleikurum og barna- 

kennurum utan Reykjavíkur ókeypis kennslu 
i orgelleik, hljómfræði og söngstjórn í kirkjum 
og barnaskólum, með umsjá söngmálastjóra 
þjóðkirkjunnar ..........0.0000000.0. 

11. Til sambands íslenzkra karlakóra ........... 
12. Til landssambands blandaðra kóra og kvenna- 

kobra .........0.000 00 

- Til Kantötukórs Akureyrar, vegna utanfarar .. 
. Til Lögreglukórs Reykjavíkur, vegna utanfarar .. 
- Til Þórunnar Jóhannsdóttur, til tónlistarnáms 

erlendis .............. 0... 
. Til Gerðar Helgadóttur, til myndlistarnáms 
- Til Guðmundar Elíassonar, til náms í höggmyndalist 
. Til Guðrúnar Á. Símonardóttur, til söngnáms .... 
- Til Guðmundar Jónssonar, til söngnáms ........ 

. Til listasafns Einars Jónssonar: 
1. Laun Einars Jónssonar: 

a. Grunnlaun ...................... 28445 
b. Verðlagsuppbót ................. 4267 

2. Til eldiviðar og ljósa .............000000.... 
3. Ymis gjöld .............0.00 0. 
4. Fyrning ................0 0 

Til eflingar menningarsambandi við Vestur-Íslend- 
NSA 2.000000000s rns 
Til Þorfinns Kristjánssonar prentara í Kaup- 
mannahöfn, til að greiða fyrir heimsóknum aldr- 
aðra Íslendinga í Danmörku heim til Íslands .. 
Kostnaður við friðun Þingvalla, sbr. lög nr. 59 1928 
Til umbóta á Þingvöllum .............000.0..... 
Til Vesturheimsblaðanna Lögbergs og Heims- 
kringlu, 10000 til hvors .............0.0000.000... 

Samtals A. ... 

  

  

      

15. gr. 

kr. kr. 

20 000 
10 000 
10 000 
10 000 

2 000 

25 000 

10 000 

13 860 

5 850 
18 000 

9 000 
178 710 

30 000 
6 000 

6 000 
6 000 
6 000 
6 000 
6 000 

32 712 
7000 

25 000 
711 

65 423 

3 000 

1500 
8 000 

100 000 

20 000 
20 000 

. 3 187 213  
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15. gr. 

kr. kr. 

B. Til ýmissa rannsókna í opinbera þágu o. fl. 

I. Atvinnudeild háskólans: 
1. Iðnaðardeild: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 368721 

2. Verðlagsuppbót .......... 55308 
— 424029 

b. Annar kostnaður ........0000.000.... 250000 

674029 

=- Tekjur af rannsóknum .......... 250000 

2. Fiskideild: 424 029 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 292320 
2. Verðlagsuppbót .......... 43848 

— 336168 

b. Annar kostnaður .......000000000... 200000 

3. Landbúnaðardeild: 536 168 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 241410 

2. Verðlagsuppbót .......... 36211 
— 277621 

b. Annar kostnaður ........000000.0.... 150000 

“ . . —— 427 621 
c. Fjárræktarbúið á Hesti: 

1. Laun .....0000000........ 70276 
2. Annar kostnaður ........ 67000 

— 137276 

— Tekjur ......0.00000 000... 78400 

d. Tilraunabúið á Varmá: 58 876 

1. Laun .....000000......... 30875 
2. Annar kostnaður ........ 27000 

57875 

— Tekjur .....00.0 0000 5000 
0 52 875 

4. Vítamínrannsóknir ......0.000000. 0000... 0... 55 000 

5. Sameiginlegur kostnaður: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 92322 
2. Verðlagsuppbót .......... 13848 

106170 

b. Hiti, ljós og ræsting ...........02... 85000 

c. Til viðhalds húss .......0.000.0000... 25000 

d. Húsaleiga í leiguhúsnæði ........... 48240 

e. Til kaupa á rannsóknartækjum ...... 100000 

f. Annar kostnaður ........0.0000000.. 24000 

388410 

— Tekjur frá happdrætti Háskóla Íslands 

0. fl. .....2000 00 110000 278 410 

—— 1 1 832 979 
34 
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Rannsóknarstofa háskólans: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ............. 343411 
St IR 4 b. Verðlagsuppbót .... =. 51547 394 958 

2. Annar kostnaður ...................00..0 00. — 170 000 

564 958 
= Tekjur af rannsóknum ............000000000... 260 000 

— 304 958 
Til rannsóknaráðs: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ............. 63270 
b. Verðlagsuppbót .............0..000... 5278 68 548 

2. Rannsóknakostnaður ................0.00.00..... 40 000 
3. Til málmleitar og biksteinsrannsókna .......... 30 000 

138 548 
Veðurstofa Íslands: 
1. Almenn veðurþjónusta: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 637213 
2. Verðlagsuppbót .......... 95582 

732795 
b. Aukavinna ...........00.00.. 0... 173274 
c. Laun veðurathugunarmanna utan 

Reykjavíkur .................0...... 143066 
d. Til Landssímans og Ríkisútvarpsins 

vegna sendinga veðurskeyta og út- 
varps veðurfregna .................. 232930 

e. Áhöld, loftskeytatæki o. fl. .......... 50000 
f. Húsaleiga, ljós, hiti og akstur ...... 85000 

8. Eftirlit með veðurathugunarstöðvum . 11500 
h. Úrkomumælingar á fjöllum ......... 11500 
i. Jarðskjálftamælingar ................ 14500 
j. Tillag til WMO 2... 14000 
k. Ýmis kostnaður .................... 5000 

2. Veðurþjónusta vegna millilandaflugs: 1 413 565 
a. Laun: 

Í. Grunnlaun með uppbót .. 247630 
2. Verðlagsuppbót .......... 37144 

284774 
b. Aukavinnulaun ..................... 34900 
c. Vedurathugun utan Reykjavikur 107842 
d. Vedurskeyti 2... 218970 
e. Husaleiga o. fl. .......,............. 30458 
f. Ýmis kostnaður .................... 62188 

Fært á 13. gr. D. XIIL 3 .............. 739132 1 473 565 

Til landmælinga 2... veere 50 000 Til jökulmælinga 2... essere. 1500    
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Til sjómælinga: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ....0000000.. 69640 

b. Verðlagsuppbót ......0000000.00..0.. 9936 
——.— 79 576 

2. Annar kostnaður ........0.0.0.es0ennvne0 0... 175 000 
254 576 

Til húsameistara ríkisins: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .....00000... 167100 

b. Verðlagsuppbót ....ccc0000e0000...0.... 25065 
—.—.—— 192 165 

2. Annar kostnaður .........0000000. 000... 80 000 

272 165 

— Tekjur af vinnu ......0.00000000. 000... 00... 100 000 
172 165 

Framlag til mótvirðissjóðs: 

1. Framlag til tæknilegrar aðstoðar .............. 150 000 

2. Til kaupa á nýjum jarðskjálftamæli ............ 50 000 

3. Til kortlagningar jarðvegsins .......000200000... 198 000 
—— 398 000 

Samtals B. ... 4 626 291     
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16. gr. 
Til atvinnumåla er veitt: 

  

A. Landbúnaðarmál 
Til Búnaðarfélags Íslands, enda samþykki landbún- 
aðarráðherra fjárhagsáætlun félagsins ............... 
Til sama, til kynnisferða bænda .................... 
Til búreikningaskrifstofu á vegum Búnaðarfél. Íslands 
Gjöld samkv. jarðræktarlögum: 
A. Vegna I. kafla laganna: 

Lögboðinn hluti af kaupi héraðsráðunauta ...... 
B. Vegna II. kafla laganna: 

a. Jarðræktarframlög .................... 3300000 
b. Til framræslu samkv. 11. gr. I. ...... 1500000 

C. Vegna III. kafla laganna: 
a. Til kaupa á skurðgröfum samkv. 16. og 

20. gr. laganna ............. 0... 200000 
b. Til stjórnar vélasjóðs vegna eftirlits með 

viðhaldi jarðræktarvéla og námskeiða, 
sbr. 18. og 19. gr. laganna ............ 130000 

Gjöld vegna laga um jarðræktar- og húsagerðarsam- 
þykktir í sveitum: 
a. Kostnaður við athuganir og mælingar samkv. 5. gr. 

laganna ................000 00. 

Kostn. við framleiðsluráð landbúnaðarins samkv. lögum 
Til búfjárræktar samkv. lögum nr. 19/1948: 
a. Nautgriparækt: 

1. Almennur styrkur til nautgriparæktar- 
félaga ............0....... ARA 110000 

2. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 
annars staðar að ..................... 15000 

b. Sauðfjárrækt: 
1. Styrkur til sauðfjárkynbótabúa ........ 12000 
2. Styrkur til sauðfjárræktarfélaga ....... 22000 
3. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 

annars staðar að ..................... 15000 

c. Hrossarækt: 
1. Fóður- og girðingastyrkur „........... 8000 
2. Styrkur til kaupa á kynbótahestum .... 6000 
3. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 

annars staðar að ............0000000.... 10000 

  

  

kr. kr. 

1 200 000 

10 000 

30 000 

65 000 

4 800 000 

330 000 
—————! 5195 000 

75 000 
500 000 
200 000 

775 000 
25 000 

125 000 

49 000 

24 000 
50 000   

 



  

24. 
25. 

26. 
27. 
28. 

. Til landburrkunar á Stokkseyri 

. Til landpurrkunar i Austur-Landeyjum 

. Til framræslu á bithaga Hafnarkauptuns í Hafnarnes- 

. Til fyrirhleðslu á Héraðsvötnum 
. Til sandgræðslu: 
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e. Sæðingarstöðvar: 
1. Stofnstyrkur ........0000 000... 0... 45000 

2. Rekstrarstyrkur ........000 000... 18000 

f. Til héraðsráðunauta í búfjárrækt, % launa ...... 

Framlag til búfjártryggingar samkv. 1. nr. 20 1943 .... 

Til tilraunaráðs búfjárræktar 

Til jarðræktartilrauna á Akureyri, Reykhólum, Sáms- 

stöðum og Skriðuklaustri 

s.s... 

so... 

„ Til umbóta á Reykhólum vegna skipulags staðarins .. 

Framlag samkv. lögum um landnám, nýbyggðir og 

endurbyggingar í sveitum: 

a. Samkv. 4. gr. laga nr. 35/1946, til landnáms 

b. Samkv. 13. gr. sömu laga, til byggingarsjóðs .... 

Til ræktunarsjóðs samkv. Í. nr. 66/1947 

Til fyrirhleðslu í Þverá og Markarfljóti 

Til fyrirhleðslu í Kaldaklifsá, Svarðbælisá og Laugará 

Til fyrirhleðslu í Hólmsá í Austur-Skaftafellssýslu .. 

. Til að verja Hrafnabjargajarðirnar í Dalasýslu ágangi 

af völdum Hörðudalsár, í eitt skipti fyrir öll 

Til landþurrkunar á Eyrarbakka 

landi, Hornafirði ..........0000 0000 00 nn ene... 

so... 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót 
2. Verðlagsuppbót 

000... .......... 

Til sandgræðslustöðva 
Til nýrra sandgræðslugirðinga 
Skrifstofukostnaður 
Til nýrra sandgræðslugirðinga 

Ýmis gjöld 

so... 

so... 

NON 

m
o
 
0
 

0... 

Til raflýsingar í Gunnarsholti 
Til skógræktar: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót 
2. Verðlagsuppbót 

so... 

sr 

Skrifstofukostnaður 
Til skógræktarfélaga 
Til skóggræðslu 
Vextir og afborganir af skuldum 

so eee eee eee eee 

sr... eee 

sr... 

o
a
.
 

………s… see eee 

Til mjólkurbúa og smjörsamlaga 
Til garðyrkjufélags Íslands 
Til klaksjóðs samkv. lögum nr. 36/1937 

  

20741 

16. gr. 

kr. kr. 

63 000 
78 550 
—— 389 550 

100 000 
30 000 

450 000 
25 000 

2 500 000 
2 500 000 
(| 5000000 

500 000 
550 000 
50 000 
25 000 

2000 
20 000 
20 000 
20 000 

10 000 
20 000 

81 075 
275 000 
150 000 
10 000 
10 000 
75 000 

—.— 601 075 
30 000 

193 586 
45 000 

185 000 
680 000 
55 800 

1159 386 
100 000 

2 000 
10 000    
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30. 

31. 

33. 

34. 

36. 

38. 

a 
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16. gr. 

kr. kr. 

Kostnaður vegna laga nr. 112/1941, um lax- og silungs- 
VEIÐI ...........000000000 0000 50 000 
Kostnaður vegna eyðingar refa og minka samkv. lögum 
nr. 56 1949 ................0000 0000. 
Til dýralækna: 90 000 
a. Laun dýralækna: 

1. Grunnlaun með uppbót .............. 196245 
2. Verðlagsuppbót .........0..000..0 0... — 29436 295 681 

b. Styrkir til tveggja manna til þess að stunda dýra- 
lækningar samkv. 13. gr. dýralæknalaga frá 1947: 
1. Grunnstyrkur ..................0.0..... 14040 
2. Verðlagsuppbót ..........0..000.0.0.... 2106 16 146 

c. Styrkur til einstakra manna til að stunda dýra- 
lækningar: 
1. Grunnstyrkur .............,........ 22815 
2. Verðlagsuppbót ....................… 2... 9422 26 237 

d. Skrifstofukostnaður yfirdýralæknis ............... 4 000 
— 272 064 

. Styrkur til dýralæknisfræðináms erlendis ............ 15 000 
Til Sverris Markússonar, til dýralæknisfræðináms (loka- 
Styrkur) ............... 000 5 000 
Til kláðalækninga ................0..000000 eee even 5 000 

- Kostnaður við sauðfjársjúkdómavarnir: 
a. Sauðfjársjúkdómanefnd ...............000000000.. 110 000 
b. Bætur vegna fjárskipta ..................0000..... 9 460 000 
c. Uppeldisstyrkur ....................00.. 000. 150 000 
d. Kostnaður við vörglu „........................... 300 000 
e. Viðhald eldri girðinga ........................... 385 000 
f. Flutningskostnaður .................0.00......... 440 000 

———/10845 000 
Til rannsókna á garnaveiki ................0.00000... 150 000 

. Til Norræna búfræðifélagsins .................0....... 1000 
Kostnaður vegna norræns búnaðarmóts á Íslandi .... 25 000 

Samtals A. ... 27 807 075 

B. Sjávarútvegsmál. 
Til Fiskifélags Íslands, enda samþykki atvinnumála- 
ráðuneytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins, og félagið sjái 
um útgáfu fiskimannaalmanaks á sinn kostnað ...... 1 000 000 
Til skuldaskilasjóðs vélbátaeigenda ................. 306 000 
Til alþjóðahafrannsókna ...........00.0....00000 30 719 
Til reikningaskrifstofu sjávarútvegsins .............. 31 000 
Til haf- og fiskirannsókna ...............0..0000000... 300 000 
Til alþjóðahvalveiðaráðs ............................ 6 820 
Til að gera tilraunir með nýjar sildveiðiaðferðir .. 500 000 
Til aflatryggingasjóðs samkvæmt lögum ............. 1 750 000 
Framlag til hlutatryggingarsjóðs sjómanna og útgerðar- 
manna í Bolungavík ..............00.0. 0000... 30 000 

Samtals B. .. 3 954 539  



  

i
i
 

Go
 
d
l
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16. gr. 

  

C. Iðnaðarmál. 

Til Landssambands iðnaðarmanna ............00.0... 

Til iðnlánasjóðs .......00000000 0000 even... 

Til iðnfræðsluráðs samkv. lögum ......00000000.000.. 

Til iðnráða ........2.0000200 00 en ns. 

Styrkur til byggingar iðnskóla í Reykjavík % kostnaðar 

allt að .........00000 00. nn 

Til Halldóru Bjarnadóttur til þess að vinna að eflingu 

heimilisiðnaðar ..........000000 0000 n nn... 

Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til þess að halda 

uppi kennslu og námskeiðum í tréskurði og heimilis- 

iðnaði .........200000 err 

Til tóvinnuskóla Halldóru Bjarnadóttur á Svalbarðs- 

eyri við Eyjafjörð .........00000000 00 nnnn een... 

Til Guðmundar Kristjánssonar, myndskera .......... 

Samtals C. ... 

D. Raforkumál. 

I. Stjórn raforkumála: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ............… 65692 

b. Verðlagsuppbót .......00000..00.00.0.... 9854 

2. Skrifstofukostnaður .......00000000 000. 0... 00... 

3. Annar kostnaður ........0..coeneenssens 0... 

TI. Til undirbúnings rannsókna og áætlana um nýjar 

TIL 

virkjanir og raforkuframkvæmdir: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun med uppbót 2............ 318385 

b. Verðlagsuppbót ......0000000.000.0... 47758 

Skrifstofukostnaður ........0.00000000. 0. 0000... 

Mælingar og aðstoð ......000000000. 000... 

Annar kostnaður ........000.0..00. 000... h
t
 

—- Tekjur: 
1. Endurgreiðslur frá bæjarfélögum, ein- 

staklingum og fyrirtækjum .......... 95000 

2. Úr raforkusjóði .......0.00000...... 345000 

Rafmagnsveitur ríkisins: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ..... 495382 
b. Verðlagsuppbót ........0..... 74307 

569689 
Þar af greitt af veitum í rekstri 152689 

—— 417000 

kr. kr. 
  

60 000 
300 000 
75 000 
15 000 

250 000 

7 020 

2 700 

30 000 
1500 

  

  

741 220 
  

75 546 
47 000 
17 000 
  

366 143 
32 000 

100 000 
45 000 

543 143 

440 000 
      

139 546 

103 143 
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16. gr. 

kr. kr. 

2. Annar kostnaður, birgðageymsla, 
bifreiðar og vélar ............. 660000 
Þar af greitt af veitum í rekstri 120000 

540000 
— 957 000 

3. Rekstrarkostnaður og raforkukaup veitna: 
a. Rafmagnsveitur ríkisins: 

1. Reykjanesveita .................. 1170000 
2. Suðurlandsveita ..........,....... 600000 
3. Húsavíkurveita .................. 160000 
4. Gönguskarðsárvirkjun ........... 450000 

— {2380 000 
b. Héraðsrafmagnsveitur ríkisins: 

1. Egilsstaðaveita ................... 95000 
2. Árnesveita ................ 150000 
3. Þingeyjarveita ................... 120000 
4. Rangárvallaveita ................. 215000 
5. Borgarfjarðarveita ............... 55000 
6. Skagafjarðarveita ................ 50000 
1. Eyjafjarðarveita .......,.......... 30000 

— 715 000 

4 052 000 

—- Tekjur: 

a. Rafmagnsveitur ríkisins: 
1. Reykjanesveita .................. 1200000 
2. Suðurlandsveita .................. 620000 
3. Húsavíkurveita .................. 140000 
4. Gönguskarðsárvirkjun ........... 175000 

—— |2 135 000 

b. Héraðsrafmagnsveitur ríkisins: 
1. Egilsstaðaveita ...........,....... 80000 
2. Árnesveita ....................... 150000 
3. Þingeyjarveita .....,.,............. 120000 
4. Rangárvallaveita ................. 200000 
5. Borgarfjarðarveita ............... 35000 
6. Skagafjardarveita .......,........ 50000 
7. Eyjafjarðarveita .....,........... 30000 

— 665 000 

c. Endurgreitt frá viðskiptamönnum .......... 320 000 
d. Greitt af nýbyggingum ..................... 637 000 
e. Bráðabirgðalán til greiðslu á rekstrarhalla 

veitna ..........0.... 00 295 000 

4 052 000 

IV. Vatnamælingar ..............0.0.00.... 00 50 000 

V. Til nýrra raforkuframkvæmda .................... 1 000 000  



  

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 
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Til að lána til kaupa á dieselrafstöðvum, að fengnum 

tillögum raforkuráðs: 

a. 100 hestafla og stærri .....0.20000.0n 000... 500 000 

b. Til smærri stöðva ......00000000n enn... 150 000 
—— 650 000 

Rafmagnseftirlit ríkisins: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ......00000.. 240417 

b. Verðlagsuppbót ......00000000.0..0. 00. 36063 
—— 276 480 

2. Skrifstofukostnaður .........00000... 0... 0... 80 000 

3. Ferðakostnaður .......000000000 00... 80 000 

4. Annar kostnaður ......000000000 0... 0... 82 000 

518 480 

—- Tekjur: 

Árgjöld rafveitna ........00000000.00.... 300000 

Aöflutningsgjöld 0. a. ....c0000000..... 218480 
— 518 480 

Raforkuråd: 

Þóknun og skrifstofukostnaður ..........0.00000.. 15 000 

Raforkusjóður: 

Tillag ríkissjóðs samkv. lögum nr. 12 2. apríl 1946 2 000 000 

Jarðboranir og gufuvirkjunarrannsóknir: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót ......00000.. 87067 

b. Verðlagsuppbót ......000000.00..0.0.. 13060 
— 100 127 

2. Skrifstofukostnaður ........0000000. 0... 0... 24 000 

3. Bormannalaun ......0000000e ns ss. 100 000 

4. Rannsóknarkostnaður .........000000 00.00.0000... 100 000 

5. Annar kostnaður .......00000000 000. v. 0... 175 873 

500 000 

— Tekjur: 

a. Bor- og rannsóknarkostnaður greidd- 

ur af einstaklingum og sveitarfélögum 250000 

b. Leiga af jarðborum ......0.00.0.00... 35000 
— 285 000 

215 000 

6. Til bortækjakaupa .......000000000 0000... 150 000 
——— 365 000 

Samtals D. ... 4 322 689 
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. Til starfskvennaskóla Sumargjafar 
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17. gr. 
Til félagsmála er veitt: 

Tillag til bjargráðasjóðs samkvæmt lögum .......... 
Til almannatrygginga: 
a. 1. Framlag skv. 116. gr. laga nr. 50/1946 18850000 

2. Framlag samkv. 47. gr. III. kafla laga 
nr. 104/1943 5000000 

b. Endurgreiðsla samkv. 99. gr. laga nr. 50/1946 á fram- 
lagi Lífeyrissjóðs Íslands til ellilauna og örorku- 
bóta samkv. 78. gr. laga nr. 74/1987 .............. 

Gjöld samkvæmt lögum nr. 87 1947, um afstöðu foreldra 
til óskilgetinna barna 

9000. 0000... 0008 8 

Gamalmennahæli: 
a. Til elliheimilisins Grundar í Reykjavík: 

Rekstrarstyrkur 
enda greiði vistmenn, sem framfærslusveit eiga 

utan Reykjavíkur, ekki hærra daggjald en bæjar- 
menn. 

b. Til gamalmennahæla utan Reykjavíkur, 3000 kr. til 
hvers 

..0000000....0000..0888080 0000 8 

SS. 80 08 

Til sambands íslenzkra berklasjúklinga, rekstrarstyrk- 
ur vegna læknislauna 
Til sumardvalarheimila, dagheimila og vistarheimila 
fyrir börn úr bæjum og kauptúnum, gegn jöfnu fram- 
lagi annars staðar að 
Kostnaður við barnaverndarráð 
Til barnavinafélagsins Sumargjafar, gegn a. m. k. tvö- 
földu framlagi frá Reykjavíkurbæ 

0000... 00... 0008 8 

00.00.0600... 

Til barnaheimilisins Vorboðans, byggingarstyrkur 
Til dagheimilis Kvenfélagsins Hlífar á Akureyri, bygg- 
ingarstyrkur LR PI 

Upptökuheimilið á Elliðahvammi: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ............... 102000 
2. Verðlagsuppbót ...............000000.. 14800 

116800 
Hlunnindi .....................000 24400 

b. Annar kostnaður .............0....00. 00 

a Tekjur .......,..0.....00 0000 

  

  

    

kr. kr. 

282 000 

23850 000 

260 000 
24 110 000 

15 000 
40 000 

20 000 

7 000 

24 000 
31 000 

44 039 

100 009 
30 000 

150 000 
20 000 
20 000 

15 000 

92 400 
84 000 

176 400 
104 000 

72400  
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15. Til ýmiss konar líknar- og hjálparstarfsemi: 
a. Til Rauðakross Íslands .........0000000.. 0... 0... 15 000 
b. Til sambands íslenzkra berklasjúklinga .......... 3 000 
c. Til félagsins „Heyrnarhjálpar“ .........0.00000000. 5 000 
d. Til félagsins „Sjálfsbjargar“ ..........0.0.00000.. 2000 
e. Til mæðrastyrksnefnda .........00000.0. 000... 50 000 

Þar af 15 þús. kr. til mæðrastyrksnefnda utan 
Reykjavíkur. Báðherra úthlutar fénu, að fengnum 
tillögum mæðrastyrksnefndar í Reykjavík. 

— 75 000 

16. Til slysavarna: 
a. Til almennra slysavarna .......200000000 0000... 100 000 
b. Til umferðaslysavarna .......000000 0000... 50 000 

150 000 

17. Til hjálpar nauðstöddum Íslendingum erlendis ...... 15 000 

18. a. Til bindindisstarfsemi eftir ákvörðun dómsmála- 
ráðuneytisins ..........2002000 000... 130 000 

b. Til Stórstúku Íslands ........0000.00 000... . 0... 170 000 
c. Til Péturs Sigurðssonar erindreka: 

1. Grunnlaun með uppbót ........ 26325 
2. Verðlagsuppbót ..........0.... 3948 

- 30273 
3. Ferðakostnaður .........0.00000 000... 4650 

34 923 
— 334 923 

19. Ungmennastarfsemi: 
a. Til Ungmennafélags Íslands .........000000000.... 15 000 

Félagið gefi ríkisstjórninni skýrslu um það, hvern- 
ig fénu er varið. 

b. Til Bandalags íslenzkra skáta .........00000.000.. 4 000 

c. Til Bandalags íslenzkra farfugla ................. 1500 
— 20 500 

20. Til Kvenfélagasambands Íslands, til húsmæðrafræðslu, 

heimilisiðnaðar og garðyrkju ........00000....00...0. 125 000 

91. Til kvennaheimilisins Hallveigarstaða, byggingarstyrkur 75 000 

29. Til Kvenréttindafélags Íslands ..........0.0.00.0.000.. 15 000 

23. Til jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga ............ 600 000 

24. Tillag til byggingarsjóða kaupstaða og kauptúna .... 1500 000 

25. Til Dýraverndunarfélags Íslands til dýraverndunar- 

starfsemi .......000000000 00 5 000 

26. Til kreppulánasjóðs bæjar- og sveitarfélaga, rekstrar- 
halli .......2.0000 0 sense 5500 

27. Til vatnsveitna samkvæmt lögum .......0.0.0000000.. 200 000 
28. Kostnaður við framkvæmd orlofslaganna ............ 310 000 
29. Greiðsla með börnum erlendra manna skv. 3. bráða- 

birgðaákvæði framfærslulaga, nr. 80 1947 ............ 750 000 

30. Kostnaður við ráðstafanir vegna ófriðarhættu ........ 500 000 

31. Til alþjóða-berklarannsókna ........0.0200000.0..0.0.0.. 60 000 

32. Tillag til International Labour Organization .......... 110 000
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33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 
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Tillag til sameinuðu þjóðanna (UN) 

17. gr. 
  

0000... 

Tillag til Food and Agricultural Organization (FAO) 

Tillag til World Health Organization 0... 

Tillag til alþjóðaflóttamannastofnunarinnar (IRO) ... 

Tillag til Organization of the European Economic 
Cooperation (OEEC) .............. 0000... 

Samtals ... 

kr. kr. 
  

212 000 

23 500 

33 000 

70 300 

40 009 

54 470 
      30 293 632 

  

 



Til styrktarfjår, lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna, 

281 

18. gr. 

launa er veitt: 

TI 

Samkvæmt launalögum: 

a. Embættismenn .....0000.00.00. 0... 

b. Embættismannaekkjur ..........0.0.... 

1950 

121 

biðlauna og heiðurs- 28. des. 

  

…sseee 

…ss000… 

Verðlagsuppbót ... 

Eftirlaun auk lögboðinna eftirlauna og lífeyris, bið- 

laun, heiðurslaun og styrktarfé: 
a. Embættismenn og aðrir starfsmenn: 

Aðalheiður Albertsdóttir, fyrrv. kennslu- 

kona #...0.0000 ens. 

Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 

Ágúst H. Bjarnason, fyrrv. prófessor .. 
Andrés Johnson, fornminjasafnari 

Andrés Ólafsson, fyrrv. fiskimatsmaður 

Ari Arnalds, fyrrv. bæjarfógeti ........ 

Árni S. Bjarnason, fyrrv. húsvörður Al- 
þingis ....0...000000 000. 

Árni Gíslason, fyrrv. yfirfiskimatsmaður 

Árni Pálsson, fyrrv. prófessor ........ 
Árni Thorsteinsson, tónskáld .......... 
Árni G. Þóroddsson, fyrrv. fiskimatsm. . 

Arnleif Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 

Ásdís M. Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir 
Ásgeir Ásgeirsson, fyrrv. sóknarprestur. 

Ásgeir Jónsson, fyrrv. póstur ........- 

Ásgeir Jónsson frá Gottorp ............ 
Baldur Eyjólfsson, fyrrv. póstur ....... 

Benedikt Benjaminsson, fyrrv. póstur . 

Benedikt Sveinsson, fyrrv. skjalavörður 

Bergur Jónsson, fyrrv. sakadómari ..... 

Bergur Rósinkransson, fyrrv. skipaskm. 

Björgvin Guðmundsson, tónskáld ...... 

Björn Einarsson .......0000.000.00.0... 

Björn Helgason, fyrrv. fiskimatsmaður 

Björn Stefánsson, fyrrv. póstur ........ 

Bogi Brynjólfsson, fyrrv. sýslumaður .. 

Böðvar Bjarnason, fyrrv. sóknarprestur 

Böðvar Jónsson, fyrrv. póstur ......... 

Carl Berndsen, fyrrv. póstafgreiðslum. .. 

Daðína Hjaltadóttir, fv. póstafgreiðsluk. 

Daníel Sveinsson, fyrrv. póstur ........ 

Davíð Jóhannesson, fyrrv. símstj. og 

póstafgrm. ......000000. 000... 

Eggert Brandsson, fyrrv. sjómaður ..... 

Eggert Stefánsson, söngvari ............ 

Einar Friðriksson, fv. innheimtum. ..... 

3450.00 
1690.50 

17160.00 
„.. 21270.00 

2242.50 
14748.75 

12420.00 
5606.25 

21975.00 
14159.25 
2242.50 
1690.50 
1690.50 
3536.25 
2242.50 
1690.50 
2242.50 
2760.00 

30960.00 
23760.00 
13800.00 
10350.00 
11195.25 
2242.50 
1725.00 
3588.00 
6727.50 
2242.50 
4140.00 
2400.00 
1121.50 

5175.00 
6727.50 

14490.00 
2400.00 

  

    

kr. kr. 

414 000 
1444900 

558 900 
83 835 > | 642735



1950 

121 
28. des. 

Einar Markússon, fyrrv. ríkisbókari ... 
„ Einar Pálsson, fyrrv. sóknarprestur .... 

Einar E. Sæmundsen, fv. skógarvörður 

18. gr. 
  

11195.25 
4105.50 

15939.00 
Eiríkur Albertsson, fyrrv. sóknarprestur 21496.50 
Eiríkur Eiríksson, fyrrv. fiskimatsmaður 
Eiríkur Sigfússon, fyrrv. póstur ....... 
Eiríkur Steingrímsson, fyrrv. póstur ... 
Erlendur Erlendsson, fyrrv. fiskimats- 
MAÐUR 0000... 

Friðfinnur Guðjónsson, leikari ........ 
Friðrik Bjarnason, fyrrv. barnaskólastj. 
Friðrik Jónsson, fyrrv. póstur ......... 
Geir Sigurðsson, fyrrv. lögregluþjónn .. 
Guðbjörg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 
Guðbjörg Þorleifsdóttir, Múlakoti ...... 
Guðbrandur Þorsteinsson, fv. vitavörður 
Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur .. 
Guðjón Sigurðsson, fyrrv. póstur ...... 
Guðlaugur Hansson, fyrrv. lýsismatsm. . 
Guðlaugur Sigmundsson, fyrrv. póstur . 
Guðmundur B. Árnason, fyrrv. bréfberi 
Guðmundur Björnsson, fyrrv. sýslum. 
Guðmundur Davíðsson, fv. umsjónarm. . 
Guðmundur Eggerz, fyrrv. sýslumaður . 
Guðmundur Einarsson, fyrrv. fiskimatsm. 
Guðmundur Einarsson, fv. póstafgr.m. . 
Guðmundur Gestsson, fyrrv. dyravörður 
Guðmundur Gissurarson, fv. fiskimatsm. 
Guðmundur Guðmundsson, fv. héraðsl. . 
Guðmundur Hannesson, fv. bæjarfógeti 
Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur .... 
Guðmundur Pálmason, fyrrv. vitavörður 
Guðrún Indriðadóttir, leikkona ........ 
Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur ........ 
Halldór Benediktsson, fyrrv. póstur .... 
Halldór Jónsson, fyrrv. sóknarprestur .. 
Halldór Kr. Júlíusson, fyrrv. sýslumaður 
Halldór Steinsson, fyrrv. héraðslæknir .. 
Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, fyrrv. 

postur 2000... 
Hallgrímur Jónsson, fyrrv. barnaskólastj. 
Hannes Jónsson, fyrrv. póstur ......... 
Haraldur Þórarinsson, fv. sóknarprestur 
Helgi Árnason, fyrrv. safnahúsvörður .. 
Henriette Kjær, fv. yfirhjúkrunarkona . 
Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .... 
Hólmgeir Jensson, fyrrv. dýralæknir .. 
Ingibjörg Loftsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 
Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 
Ingibjörg Sigurðardóttir, fv. póstafgr.k.. 
Ingiríður Helgadóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 

2242.50 
1121.50 
1690.50 

1690.50 
4485.00 
5606.25 
3644.07 
6900.00 
1690.50 
2242.50 
2242.50 
1690.50 
1401.57 
2242.50 
2811.75 
1690.50 

. 12506.25 
8418.00 

15000.00 
1690.50 
1700.00 
6727.50 
2242.50 

13800.00 
12420.00 
3933.00 
2242.50 
4485.00 
1690.50 
1121.50 
4650.00 
4485.00 

11195.25 

1121.50 
12540.75 
3933.00 
2494.80 
4485.00 
3363.75 
1725.00 
1690.50 
1690.50 
1690.50 
3363.75 
1690.50 

kr. 
  

kr. 
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Ingivaldur Nikulåsson, fv. barnakennari 

Ingólfur Gíslason, fv. héraðslæknir .... 

Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir, 

biðlaun ......00000000 00 enn. 

Ingunn Bergmann ......0000000000..0000. 

Ingvar Nikulásson, fv. sóknarprestur ... 

Jakob Kristinsson, fyrrv. fræðslumálastj. 

Jakob J. Smári, fv. adjunkt, biðlaun .. 

Jes Á. Gíslason, fyrrv. sóknarprestur .. 

Jóhann P. Jónsson, skipherra, biðlaun .. 

Jóhann Scheving, fv. kennari .......... 

Jóhanna Friðriksdóttir, fyrrv. ljósmóðir 

Jóhannes Friðlaugsson, fv. barnakennari 

Jóhannes Guðmundsson, póstur ........ 

Jóhannes Jónasson, yfirfiskimatsm., bið- 

laun 2... 

Jón Árnason, fyrrv. fiskimatsmaður .... 
Jón Bach, fyrrv. dyravörður .......... 

Jón Benjamínsson, fyrrv. fiskimatsm. .. 

Jón E. Bergsveinsson, fyrrv. forseti Slysa- 

varnafélagsins .......0.0000......... 

Jón Guðmundsson fyrrv. skrifstofustjóri, 

biðlaun ......0.020000 0... nn. 
Jón N. Jóhannesson, fv. sóknarprestur . 
Jón Jónsson, fyrrv. póstur ............ 
Jón Stefánsson, dr. phil. .............. 
Jón Sverrisson, fyrrv. fiskimatsmaður .. 
Jóna Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 
Jónas Jónsson, fyrrv. fiskimatsmaður .. 
Jónas Kristjánsson, fyrrv. héraðslæknir 
Jónina Marteinsdóttir, fyrrv. hjúkrunark. 
Karl Einarsson, fyrrv. bæjarfógeti ..... 
Karl Finnbogason, fyrrv. barnaskólastj. 

Karl Steingrímsson, fyrrv. fiskimatsm. . 

Kjartan Ólafsson, fyrrv. yfirfiskimatsm. 

Klemenz Klemenzson, fyrrv. leiðsögum. 

Kofoed-Hansen, fyrrv. skógræktarstjóri . 

Kristín Bjarnadóttir, fv. starfsk. Alþingis 

Kristín Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 
Kristinn Daníelsson, fyrrv. sóknarprestur 

Kristjana V. Hannesdóttir, fv. skólastjóri 

Kristjana Jónsdóttir, fyrrv. ritari ...... 

Kristján A. Bjarnason, fyrrv. póstur .. 

Kristján Ingimundarson, fv. fiskimatsm. 
Kristján Jónsson, fyrrv. póstur „....... 
Kristján Linnet, fyrrv. bæjarfógeti ..... 
Kristján Þorláksson, fyrrv. vitavörður .. 
Lárus Bjarnason, fyrrv. skólastjóri .... 
Lárus Rist, fyrrv. kennari ............. 
Lárus Sigurjónsson, skáld ............. 

Lúðvík Hansson, fyrrv. leiðsögumaður . 

18. gr. 
  

2242.50 
5606.25 

35190.00 
2811.75 
3841.75 

21775.05 
25272.00 
2811.75 

40320.00 
2000.00 
3450.00 
3450.00 
1121.50 

10530.00 
2242.50 
6900.00 
1690.50 

10350.00 

38160.00 
4260.75 
3933.00 
5175.00 
5606.25 
1690.50 
1690.50 
5606.25 
1690.50 

16636.00 
7245.00 
1690.50 
8411.10 
2811.75 
8677.00 
1690.50 
1690.50 
4605.75 
3450.00 

12420.00 
1690.50 
1690.50 
1121.50 

14950.41 
2242.50 

23490.00 
3363.75 
8418.00 
2242.50 

kr. kr. 
  

    

1950 
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28. des.
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Magnús Pétursson, fyrrv. héraðslæknir .  6000.00 
Margrét Rasmus, fyrrv. skólastjóri ..... 15507.75 
María Sigurðardóttir, fv. starfsk. Alþingis 1690.50 
Marsibil Sigurðardóttir, fv. fiskimatsk. .. 1690.50 
Matthías Eggertsson, fv. sóknarprestur „ 4295.25 
Matthías Þórðarson, fiskifræðingur ..... 6727.50 
Matthías Þórðarson, fv. þjóðminjavörður 11475.29 
Njáll Guðmundsson, fyrrv. póstur ...... 2242.50 
Oddur Valentínusson, fv. leiðsögumaður 4140.00 
Ólafur Daníelsson, fyrrv. yfirkennari .. 11195.25 
Ólafur Finsen, fyrrv. héraðslæknir .... 5606.25 
Ólafur Friðriksson, fyrrv. ritstjóri ..... 10091.25 
Ólafur Guðmundsson, fyrrv. póstur .... 1380.00 
Ólafur Thorarensen, fyrrv. símstjóri ... 2242.50 
Ólafur Thorlacius, fyrrv. héraðslæknir . 5606.25 
Páll Halldórsson, fyrrv. skólastjóri .... 5606.25 
Páll Sveinsson, fyrrv. yfirkennari ...... 22554.33 
Pálmi Þóroddsson, fyrrv. sóknarprestur 3174.00 
Pétur Á. Jónsson, óperusöngvari ....... 12420.00 
Pétur Pétursson, fyrrv. póstur ......... 2760.00 
Pétur Thoroddsen fyrrv. héraðslæknir .. 5606.25 
Runólfur M. Jónsson, fv. sóknarprestur 4088.25 
Runólfur Magnússon, fyrrv. fiskimatsm. 2242.50 
Sigríður Gísladóttir, fv. starfsk. Alþingis 1690.50 
Sigríður Jónasdóttir fv. ljósm., Miðhópi 1690.50 
Sigríður Jónasdóttir, fv. ljósm., Þórshöfn 1690.50 
Sigtryggur Guðlaugsson, fv. sóknarpr. . 15507.75 
Sigurður Benediktsson, fyrrv. póstur ... 1690.50 
Sigurður Fr. Einarsson, fv. fiskimatsm. .. 1690.50 
Sigurður V. Guðmundsson, fv. fiskimatsm. 2242.50 
Sigurður Jónasson, fv. fiskimatsmaður . 1690.50 
Sigurður Nordal, prófessor ............. 11195.25 
Sigurður Sigfússon, fyrrv. póstur ...... 1401.57 
Sigurður Sigurðsson, fv. barnakennari . 3450.00 
Sigurður Sumarliðason, fyrrv. póstur ... 1121.50 
Sigurður Thoroddsen, fv. yfirkennari .. 11195.95 
Sigurjón Björnsson, fv. fiskimatsmaður 2249.50 
Sigurjón Markússon, fv. sýslumaður ... 15091.71 
Sigurjón Rögnvaldsson, fyrrv. kennari .. 1121.50 
Sigurjón Sumarliðason, fyrrv. póstur .. 3933.00 
Sigurmundur Sigurðsson, fv. héraðslæknir 3795.00 
Skúli Árnason, fyrrv. héraðslæknir .... 5606.25 
Stefán Kristinsson, fyrrv. sóknarprestur 5606.25 
Stefán Þorvaldsson, fyrrv. póstur ...... 2242.50 
Steingrímur Arason, fyrrv. kennari .... 5175.00 
Sumarliði Guðmundsson, fyrrv. póstur . 2811.75 
Sveinn Árnason, fyrrv. fiskimatsstjóri . 10350.00 
Thorvald Krabbe, fyrrv. vitamálastjóri . 7452.00 
Tómas Guðmundsson, fyrrv. póstur .... 1380.00 
Tómas Jónsson, fyrrv. fiskimatsmaður . 2242.50 
Valdimar Snævarr, fv. barnaskólastjóri . 9246.00 

kr. kr. 
  

   



  

  

18. gr. 

kr. kr. 

| 
Valdis Böðvarsdóttir, fv. símstjóri og | 

póstafgreiðslukona .......000.0000000.. 3450.00 | 

Valgerður Steinsen, fv. spítalaráðskona . 2811.75 

Vésteinn Árnason, fyrrv. póslur ........ 1121.50 ' 

Viktoria Kristjánsdóttir .........02202... 2760.00 | 

Þóra Bjarnadóttir .....000.0..000. 0... 1725.00 

Þórarinn Bjarnason, fyrrv. fiskimatsm. 2242.00 | 

Þorbjörn Þórðarson, fyrrv. héraðslæknir  3933.00 | 

Þórdís J. Carlquist, fyrrv. forstöðuk. | 

ljósmæðrask. ......000000. 0... 3450.00 | 

Þorkell Þorkelsson, fv. veðurstofustjóri . 35460.00 | 

Þorlákur Þorláksson, fyrrv. póstur .... 2242.50 | 

Þorleifur Erlendsson, fv. barnakennari . 2070.00 | 

Þorsteinn Gíslason, fv. fiskimatsmaður . 2242.00 

Þorsteinn Þorsteinsson, fv. hbagstofustj. . 4030.00 

Þorsteinn Þorsteinsson fv. póstur ...... 2242.50 

Þorvaldur Jakobsson, fv. sóknarprestur 7141.50 

Þorvaldur Þorvaldsson, fv. fiskimatsm. . 2242.50 

1260104.65 | 

Verðlagsuppbót ... 189015.70 | 
— — f1449 120   

. Ekkjur: 
Aðalbjörg Jakobsdóttir ........00.00.0.. 2811.75 

Aðalbjörg Sigurðardóttir .............. 6727.50 

Agnethe Kamban .......00.00 00... 4140.00 

Ágústa Þ. Ólafsdóttir ........000.000.... 1690.50 
Álfheiður Kjartansdóttir ............... 16560.00 
Anína Arinbjarnardóttir ............... 1690.50 
Anna Ásmundsdóttir ........000.00000. 3450.00 
Anna Bjarnadóttir .........00.0.0.000.. 1690.50 
Anna Kl. Jónsson ......000000........ 2518.50 
Anna Pálsdóttir .......0000000 00... 4140.00 
Anna Sigurðardóttir ................... 8211.00 
Anna Stefánsdóttir .......0000.2000.00... 3363.75 
Anna Þorgrímsdóttir .........0.0000... 3363.75 
Anna Þorkelsdóttir .......0000000.... 2484.00 
Arndís Sigurðardóttir .............2.... 1690.50 
Ásdís Þorgrímsdóttir ......0.000000.... 1690.50 
Áslaug Thorlacius .........00.000 000... 5175.00 
Ásta Einarson ..........0.0 0... 3363.75 
Ásta Jaden .......0.2. 4600.00 
Ásta Þorvaldsdóttir ..........00..00000.. 1690.50 
Ástríður Magnúsdóttir ..........0.00... 1121.50 
Ástríður Petersen .........000... 3363.75 
Auður Gísladóttir .......200000. 0. 2867.82 
Auður Jónasdóttir ......00.0000000.0.. 10350.00 
Bentína Hallgrímsson ......0000000.0.. 9340.87 
Björg Guðmundsdóttir ...........0220.. 2242.50 
Björg Jónasdóttir .......0..0000.00...... 3933.00 
Bryndís Þórarinsdóttir ................ 6000.00   

  

  
36 

1950 

121 
28. des.



1950 

121 
28. des. 
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Camilla Hallgrímsson .................. 
Dorothea Guðmundsson ................ 
Eleanor Sveinbjörnsson ............... 
Elín Guðbjörg Guðmundsdóttir ........ 
Elínborg Vigfúsdóttir ................. 
Elísabet Jónsdóttir .................... 
Elísabet Sigurðardóttir ................ 
Ellen Einarsson ............00000000.. 
Ellen Sveinsson ............00000000... 
Emelía P. Briem ...........0000 0... 
Ethel Arnórsson ........0.0.0.0000 
Fríða Hlíðdal ......................... 
Geirlaug Stefánsdóttir ................. 
Guðbjörg Hermannsdóttir .............. 
Guðbjörg Kristjánsdóttir ............... 
Guðbjörg Ólafsdóttir .................. 
Guðbjörg Tómasdóttir ................. 
Guðfinna Þórðardóttir ..........,...... 
Guðlaug Magnúsdóttir ................. 
Guðný Þorsteinsdóttir ..........,.,.... 
Guðríður Eiríksdóttir ................. 
Guðríður Helgadóttir .................. 
Guðríður Ólafsdóttir .................. 
Guðrún Arinbjarnar ................... 
Guðrún Egilson ...........0....0..0.0.. 
Guðrún Jónsdóttir Erlingsson .......... 
Guðrún Hermannsdóttir ........,...... 
Guðrún Jónsdóttir .................... 
Guðrún P. Jónsdóttir .................. 
Guðrún Oddsdóttir .................... 
Guðrún Ragúels „...................... 
Guðrún Sveinsdóttir ................... 
Guðrún Torfadóttir .................... 
Halldóra Ólafsdóttir ................... 
Halldóra Þórðardóttir ................. 
Harriet Jónsson .........0.0.0..00..0. 
Hedvig Blöndal ....................... 

Helga Finnsdóttir ..................... 
Helga Jónsdóttir ...................... 
Helga Skúladóttir ..................... 
Helga I. Stefánsdóttir ................. 
Helga Stephensen „.................... 
Hildur Björnsdóttir ................... 
Hlín Johnson ..........0.000 0000... 
Hrefna Ingimarsdóttir ................. 
Hrefna Jóhannesdóttir ................ 
Ingibjörg Jakobsdóttir ................. 
Ingibjörg Jónasdóttir .................. 
Ingibjörg Magnúsdóttir ................ 
Ingileif Aðils ......................... 
Ingveldur Einarsdóttir ................ 

18. gr. 
  

3156.75 

5175.00 

3363.75 
2518.50 

kr. kr. 
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18. gr. 

kr. kr. 

Ingveldur Ólafsdóttir .................. 1681.87 
Jóhanna Gunnarsdóttir ................ 3795.00 
Jóhanna Jónsdóttir .........00200 000... 5000.00 

Jóhanna Magnúsdóttir ................ 3933.00 
Jóhanna Thorlacius ........0000020.0..0. 1690.50 
Jónasína E. Hallgrímsdóttir ........... 4830.00 
Jóney Guðmundsdóttir .........0.0.02... 3363.75 
Júlíana Jónsdóttir ........00.000000.00... 2811.75 

Katrin Sveinsdóttir .........000000.0... 2249.50 
Kristín Guðmundsd., ekkja E. Helgasonar 3363.75 
Kristín Guðmundsdóttir, vitavarðarekkja 1681.87 

Kristín Pálsdóttir ............20.000.0.02.. 2811.75 
Kristín Sigurðardóttir .................. 3000.00 
Kristin Thorberg ........02000 0000... 2070.00 
Kristin Thoroddsen ........000000000... 2070.00 
Kristín Þórarinsdóttir ................. 3363.75 
Kristjana Benediktsdóttir .............. 2242.50 
Kristólína Kragh ...........000.0000.000.. 2242.50 
Lára Bjarnadóttir ..........0.00000000.. 2242.50 
Laufey Vilhjálmsdóttir ................ 13351.50 
Lilja Haraldsdóttir .................... 2760.00 
Líney Sigurjónsdóttir .................. 5054.25 
Lovísa Sveinbjörnsson ........0000000.. 17160.00 
Lydia Lúðvíksdóttir ............0.20.2... 3268.87 
Magdalena Ásgeirsdóttir ............... 690.00 
Magnea Ásgeirsson ..........00..0000... 1121.50 
Margrét Árnadóttir ..........0.....0.... 3363.75 
Margrét Ásmundsdóttir ................ 29242.50 
Margrét Jónasdóttir ..........00000000.. 3933.00 
Margrét Jónsdóttir .„.........0.000000... 1690.50 
Margrét Lárusdóttir ..........00.0.2... 5175.00 
Margrét Kr. Lárusdóttir ................ 2242.50 
Margrét Þórðardóttir ..............0.... 3363.75 
Margrethe Kaldalóns ..........0.00...... 15749.25 
María Guðlaugsson .......0..00.00000.00.0.. 4140.00 
Maria J. Klemenz ........00.0000000.0... 1690.50 
Marta Þórarinsdóttir .................. 2811.75 
Níelsína Ólafsdóttir seere. 3363.75 
Ólafía Finnbogadóttir ................. 1121.50 
Ólína Snæbjörnsdóttir ................. 3933.00 
Ólína Þorsteinsdóttir .................. 5606.25 
Ólöf Steingrímsdóttir .................. 2811.75 
Petrea Jónsdóttir .........00000 00 1690.50 
Ragnheiður Bjarnadóttir ............... 5606.25 
Ragnheiður Jónasdóttir ................ 10350.00 
Ragnheiður Jónasson ........0.000000... 4485.00 
Ragnheiður Straumfjörð ............... 1690.50 
Ragnheiður Torfadóttir ................ 2242.50 
Rannveig Tómasdóttir ................. 3363.75 
Rigmor Ófeigsson .........00.000..... 4485.00 
Rósa Jónsdóttir ......000000 1121.50 
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Sesselja Eiríksdóttir ................... 1690.50 
Sigríður Arnljótsdóttir ................. 4485.00 
Sigríður Finnbogadóttir ............... 4485.00 
Sigríður Fjeldsted ..................... 3363.75 
Sigríður Gísladóttir .................... 1690.50 
Sigríður Guðmundsdóttir .............. 1690.50 
Sigríður Jónsdóttir frá Vífilsstöðum .. 8452.50 
Sigríður Jónsdóttir frá Hvítadal ...... 2811.75 
Sigríður Kjartansdóttir ................ 6727.50 
Sigríður Pétursdóttir ................... 5000.00 
Sigríður Snæbjörnsdóttir .............. 2811.75 
Sigríður Snæbjörnssen ................ 3933.00 
Sigríður Steingrímsdóttir .............. 1121.50 
Sigrún Bjarnason .......0000.0000000. 9363.75 
Sigrún Kjartansdóttir .................. 3933.00 
Sigurbjörg Bogadóttir ................. 3933.00 
Sigurbjörg Guðmundsdóttir ............ 1121.50 
Sigurlaug G. Gröndal .................. 2242.50 
Soffía Hjaltested .........0.0.000.... 3363.75 
Sólveig Árnadóttir ..................... 1690.50 
Sólveig Eggerz ...........0. 14257.12 
Stefanía Hjaltested .................... 2811.75 
Steinunn P. Eyjólfsson ...........0.... 2979.94 
Steinunn Jóhannesdóttir .............. 3363.75 
Steinunn Oddsdóttir ............0...... 2811.75 
Steinunn E. Stephensen ............... 3363.75 
Súsanna Friðriksdóttir ................. 2811.75 
Theódóra Thoroddsen ................… 6727.50 
Unnur Skúladóttir „............0.00...... 5606.25 
Valborg Einarsson ..........0..0000.0.. 5606.25 
Valgerður Benediktsson ............... 20334.36 
Valgerður Sveinsdóttir ................. 3933.00 
Vigdis G. Blöndal ............000..0... 2811.75 
Viktoría Bjarnadóttir ................. 845.25 
Vilborg Torfadóttir „................... 1690.50 
Þóra Gísladóttir ..............0000.... 5053.25 
Þóra Sigurðardóttir ................... 1690.50 
Þóra Skaftason ...........0.000000.0. 0. 1690.50 
Þorbjörg Pálsdóttir .................... 2249.50 
Þorbjörg Sigmundsdóttir ............... 5606.25 
Þórdís Claessen ............0000.0 0... 14908.59 
Þórdís Ívarsdóttir ..................... 1121.50 
Þórunn Hafstein „..................... 2242.50 
Þórunn Pálsdóttir „.................... 5606.25 
Þórunn Sigurðardóttir ................. 1690.50 
Þórunn Þórðardóttir .................. 1035.00 
Þrúður I. Jónsdóttir ................... 2760.00 
Þuríður Benediktsdóttir ................ 5623.50 

779720.15 
Verðlassuppbót .. 

18. gr. 
  

.… 116958.02 

kr. kr. 
  

    896 678
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Samtals ... 

  

18. gr. 

kr. kr. 

c. Barnastyrkir: 
1. Barn Årna sål. Helgasonar, hérads- 

læknis, Jóhanna Margrét  Årna- 
dóttir, f. 7% 1924, sjúklingur ........ 1690.50 

9. Barn Snorra sál. Halldórssonar, hér- 

aðslæknis, Egill Snorrason, f. 2% 1936  1690.50 

3. Barn Guðna sál. Hjörleifssonar, hér- 

aðslæknis, Guðni Ólafur Guðnason, Í. 
266 1936 ......000 ene 1690.50 

4. Barn séra Þorsteins sál. Kristjánsson- 

ar, Helgi Þorsteinsson, f. 7% 1936 .... 1690.50 

5. Barn séra Jóns sál. Jakobssonar, Jakob 

Jónsson, f. %%2 1936 00.00.0000... 1690.50 

6. Börn Bergsveins sál. Haraldssonar 

kennara: 
a. Auður Bergsveinsdóttir, f. 2% 1936  1690.50 

b. Bergljót Bergsveinsdóttir, f. % 1942 1690.50 

7. Börn Sigurðar sál. Gíslasonar: 

a. Jónas Sigurðsson, f. 2% 1935 ...... 1690.50 

b. Gunnar Sigurðsson, f. 7% 1939 .... 1690.50 

15214.50 

Verðlagsuppbót ... 2282.18 
——- 17 497 

———— 2363 295 

III. Framlag ríkissjóðs skv. 10. gr. 1. 101/1943 og 8. gr. 

1. 102/1943 (áætlað) .....00000000 0. 4 300 000 

IV. Framlag ríkissjóðs samkv. 1. nr. 48/1942 og reglug. 

155/1944 6. gr., sbr. reglug. 87/1945 og reglug. 88/1945 500 000 

V. 12% uppbót á lífeyri, sbr. 23. gr. fjárlaga ........ 75 000 

Samtals ... 7 881 030 

19. gr. 

Til óvissra útgjalda o. fl. er veitt: 

kr. kr. 

1. Til dýrtíðarráðstafana .......0.200.000 00... .. 00... 25 000 000 

. Vantalin verðlagsuppbót ......000000 00 rn. enn... 5 000 000 

Greiða skal verðlagsuppbót á laun opinberra starfs- 

manna miðað við vísitölu 122. 

Til greiðslu verðuppbóta á gærur frá 1943 (siðari greiðsla) 225 000 

Til óvissra útgjalda ........0.000000 eeen nn vn nn. 500 000 
      30 725 000 
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III. KAFLI 

Eignahreyfingar. 

20. gr. 
  

Inn 
I. Fyrningar: 

1. Samkvæmt 3. gr. A. .......... 
2. — 11. — AL 
3. — 12. — SEESSEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
4. — 13. — BL 
5. — 13. — Co 
6. — 13. — DL... 
7. — 15. — B. a... 
8. — 16. — A. 2... 
9. — 16. — D. 2... 

II. Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum ........ 

III. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur .................. 

IV. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna .......... 

V. Lán tekin á árinu vegna fjárskipta ................ 

IL 

III. 

IV. 

V. 

VIL 

VIL 

VIII. 

Samtals ... 

Út: 
Afborganir lána ríkissjóðs og ríkisstofana: 
1. Ríkissjóðslán: 

a. Innlend lán 20892224 
726303 

0000... 

0000... 

2. Lán ríkisstofnana: 

a. Landssíminn (3. gr. A. 2) 0000... 

Útlagðir vextir og afborganir af ýmsum lánum með 
ríkisábyrgð, sem eru í vanskilum (áætlað) ........ 
Til eignaaukningar landssímans (3. gr. A. 2) ...... 
Til byggingar áburðarverksmiðju .................. 
Til bygginga á jörðum ríkisins .................... 
Til bygginga varðskipa ..................0 seeeereee 
Undirbúningskostnaður vegna byggingar sementsverk- 
smiðju 
1. Til viðbótarhúsnæðis við ríkisspítalana 
2. Til byggingar fávitahælis KR BORN 

  

  

  

  

    

kr … kr, — 

900 000 
15 000 | 
90 000 

300 000 
300 000 | 
300 000 | 
50 000 
65 000 

330 000 
—| 2350 000 

100 000 

10 000 

500 000 

3 000 000 

5 960 000 

21618527 

820 000 
——-!22 438 527 

5 500 000 

3 700 000 

1 000 000 
' 200 000 

2 750 000 

100 000 1 000 000 | 
500 000 

1 500 000    



IX. 

XI. 

1. 
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Til bygginga nýrra vita .......000000 00.00.0000... 

2. Til bygginga vitavarðarbústaða ................ 

Til flugvallagerða .....0...22..00 000. eenn ern. 

1. 

XII. 

XIIL 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

Til byggingar heimavistarskólahúss við Mennta- 

skólann á Akureyri .......0000000. 00... ........ 

2. Til byggingar sjómannaskólans ......0.0.0.0.... 

3. 
4. Til byggingar skålastjårabustadar å Reykjum i 

Til byggingar kennarabústaðar á Hólum ........ 

Ölfusi ........000000 00 

Til byggingar þjóðminjasafns .......20200000.0.. 

Til bygginga á tilraunabúinu á Reykhólum ...... 

Til bygginga á prestssetrum .....00..0000000.0.. 

Til byggingar prestsseturshúss á Hólum .......... 

Til útihúsa á prestssetrum .......0000000. 0. 0... 

Til byggingar farþegaskýlis vegna tolleftirlits .... 

Til byggingar sýslumannabústaða ............... 

Samtals ... 

  

20. gr. 

kr. kr. 

700 000 
200 000 
——— 900 000 

1 200 000 

200 000 
400 000 
50 000 

50 000 
—— 700 000 

100 000 

85 000 

500 000 

100 000 

200 000 

70 000 

500 000 
  

41 543 527 
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21. gr 

I. Rekstrar- 

kr kr. 

Tekjur | 
2. gr. Skattar og tollar ..........0002000 0000... | 221 300 000 
3. gr. A. |Tekjur af rekstri ríkisstofnana ............... 74 052 809 
— B. Tekjur af fasteignum ríkissjóðs ............... 10 000 

4. gr. Tekjur af bönkum og vaxtatekjur ............. 1 124 255 
5. gr. Óvissar tekjur .............20.0. 000... 1500 000 

| 

Samtals ... 297 987 064 
= 

Inn: 
2.—5. gr. | Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti ................... 297 987 064 

Aðrar innborganir og fyrningar: 
20. gr. I. |Fyrningar .............20022 0000 00en snes neennnnnsnnnnee 2 350 000 
— II. | Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum o. fl. ............ 100 000 
— III. | Endurgreiddar fyrirframgreiðslur .......................... 10 000 
— IV. | Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna .................. 500 000 
— V.| Lån tekin á árinu ..........2.200.. 000... nr 3 000 000 

Samtals ...   
  

303 947 064    
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firlit. 

firlit. 21. gr 

| kk 
Gjöld: 

7. gr. | Vextir ........02. 0200. 6 063 486 
8. gr. | Kostnaður við æðstu stjórn landsins .......... 435 056 
9. gr. Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkis- 

reikninga ..........2..00.00 0... 2515 576 
10. gr. (Til ríkisstjórnarinnar ........0000 0. | 9 079 261 
11. gr. A. | Dómgæzla og lögreglustjórn .......0.00000..... 16 253 675 
— B. Opinbert eftirlit ........02..200 000 1119044 

— C. í Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta .... 6875 610 | 
— D. „Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur .. 1550 000 | 95 798 329 

12. gr. (Til læknaskipunar og heilbrigðismála .......... 18 886 751 
13. gr. A. | Vegamál 20.00.0000. 27 281 666 ; 
— B. (Samgöngur 22.02.0002... 2 787 000 ' 
— C. | Vitamál og hafnargerðir ......2.00000000.0. 0. 8 205 992 | 
— D. | Flugmál ANN ERE NERONE EJERE ESKSEN HINE 2 228 147 | 40 502 805 

14. gr. A. | Kirkjumål ..........0 00 4417 241 | 
— B. Kennslumål ..........20. 02. 39857 880 | 44 975 191 

15. gr. A. (Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi 3187 213 
— B. Til rannsókna í opinbera þágu o. fl. .......... 4626 291 7 813 504 

16. gr. A. |Landbúnaðarmál .........200202 2000. 27 807 075 ; 
= B. (Sjávarútvegsmál .........0200 0000 3 954 539 | 

— C. Iðnaðarmál .........2.2200 0000. 741 220 
— D. Raforkumál .........02.002 000 4 322 689 36 825 523 

17. gr. (Til félagsmála .......0.2.02 0000 30 293 632 
18. gr. (Til eftirlauna og styrktarfjár ................. 7 881 030 
19. gr. |Óviss útgjöld ..........00.0000 00... 30 725 000 

|Rekstrarafgangur ........02.00000000 0... 0... 36 891 990 

| Samtals ... | 297 987 064 

yfirlit. 

| kr 

| Út: 

7.—19. gr. | Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstrarreikningi ............... 261 095 074 
Aðrar útborganir: 
Afborganir lána, greiðslur vegna ríkisáb. og til eignaaukningar 

Greiðslujöfnuður ... 
20. gr. 

Samtals ... 

41 543 527 
1 308 463 

  

303 947 064   
  

37
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28. des. Ríkisstjórninni er heimilt: 

I. 

ll. 

V. 

VI 

VIE 

VHE 

XVI. 

XVII. 

XVII. 

XIX, 

Ad endurgreiða skemmtanaskatt af fé því, sem aflað er með samkomum 
og rennur til eflingar slysavörnum hér við land. 
Að láta Blindravinafélag Íslands fá að láni allt að 10 útvarpstæki til af- 
nota fyrir blinda menn, og sé kostnaður, er af þessu leiðir, færður á fjár- 
hagsáætlun viðtækjaverzlunar ríkisins. Enn fremur að lána allt að þrem- 
ur tækjum til sjúklinga, sem liggja rúmfastir árum saman í heimahúsum. 
Að greiða Bjarna Jónssyni dómkirkjupresti full embættislaun, ef hann 
óskar að láta af embætti á árinu. 
Að verja allt að helmingi af lóða- og jarðaleigum úr Vestmannaeyjum 
árið 1948 til varnar gegn landbroti og uppblæsiri í eyjunum, enda sé allt, 
er að því lýtur, gert í samráði við Búnaðarfélag Íslands. 
Ad verja alit að 4000 krónum til þess að styrkja afskekkta staði til 
að hafa lærða hjúkrunarkonu, eftir tillögum heilbrigðisstjórnarinnar. 
Að greiða læknisvitjanastyrki til þeirra læknishéraða, sem eru læknis- 
laus þrjá mánuði af árinu eða lengur, og nemi þeir allt að læknislaun- 
um þann tíma, sem héraðið er læknislaust. 
Að greiða 5 þús. kr. til húsmæðraskólans á Hallormsstað fyrir að kenna 
kennslukonum vefnað. 
Að ábyrgjast lán, allt að 5 milljónum króna, til að fullgera hrað- 
frystihús, sem hefur verið ætlað stofnlán úr stofnlánadeild sjávarútvegs- 
ins, en ekki hafa fengið þessi lán vegna fjárskorts stofnlánadeildar- 
innar. 

Að veita útvegsmönnum, er síldveiðar stunduðu fyrir Norðurlandi 
sumurin 1948 og 1949, eftirgjöf að nokkru eða öllu leyti á aðstoðarlánum 
þeim, sem Landsbanki Íslands og Útvegsbanki Íslands h/f veittu nefnd 
sumur með ábyrgð ríkissjóðs, svo og sjóveðskröfum frá síldarvertið 
sumarið 1949, sem ríkissjóður kann að greiða samkvæmt heimild í 
fjárlögum fyrir 1950. Skilyrði fyrir þessari eftirgjöf eru þau sömu og 
um ræðir í 14. gr. laga nr. 100/1948. 
Að kaupa af Búnaðarfélagi Íslands tilraunastöðina Sámsstaði í Fljóts- 
hlíð, ef samningar takast um verð og greiðsluskilmála. 
Að taka allt að 1% millj. kr. lán fyrir raforkusjóð til raforkufram- 
kvæmda. 

Að taka allt að 1 millj. króna lán erlendis til byggingar varðskips. 
Að kaupa húseignina Laufásveg 7 í Reykjavík, ef hún fæst með við- 
unandi verði og greiðsluskilmálum, í því skyni að láta tónlistarskól- 
anum i té ókeypis húsnæði fyrir starfsemi sína. 
Að ábyrgjast lán, allt að 3 millj. kr., til greiðslu á eftirstöðvum byggingar- 
kostnaðar Þjóðleikhússins, enda verði tekjur byggingarsjóðs Þjóðleik- 
hússins veðsettar fyrir lánunum. 
Að verja í samráði við vitamálastjóra fé til viðgerðar á brimbrjótnum í 
Bolungavík vegna skemmda, er urðu á mannvirkinu 10. des. 1950. 
Að láta gera tilraun til að grafa sundur malarrif við Þórshöfn í sam- 
ræmi við álit sjávarútvegsnefndar efri deildar á Alþingi 1947. 
Að sera ráðstafanir til þess, að nokkrir hinna nýju togara, sem nú eru 
i smíðum, verði staðsettir á þeim útgerðarstöðum, sem við erfitt atvinnu- 
ástand búa. 

Að selja ríkisjörðina Saurbæ í Vatnsdal ábúandanum, Grími Gíslasyni, 
fyrir % fasteignamatsverðs, enda verði hún serð að ættaróðali. 
Að afhenda Sambandi íslenzkra berklasjúklinga að Reykjalundi til eignar 
og afnota Trésmiðju ríkisins við Silfurtún með vélum, áhöldum og óunnu
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efni, er verksmiðjunni tilheyrir, enda takist samningar um þetta milli 

Sambands íslenzkra berklasjúklinga og ríkisstjórnarinnar. 

XX. Að ákveða, að fjölgun starfsmanna ríkis og ríkisstofnana skuli vera 

háð samþykki fjármálaráðherra, þar til sett verða lög um ráðstafanir 

til þess að draga úr kostnaði við opinberan rekstur. 

23. gr. 

Á árinu 1951 skal greiða sérstakar uppbætur á laun starfsmanna ríkisins sem 

hér segir: 
Á laun samkvæmt I-II. flokki launalaga 10 % 

- — — Iv. — — 12 — 
- — — VIX. — — 15 — 
- — — X.—XV. — — 17 — 

enda skal lågmarksvinnutimi samkv. 1. gr. I. reglugerdar nr. 45 1946 og 2. gr. d. reglu- 

gerðar nr. 136 1945 vera, á sama tíma, 3815 klukkustund á viku. 

Á árinu 1951 skal greiða 15% uppbót á lífeyri og eftirlaun, þó aldrei á hærri 

fjárhæð en 14400 kr. hverjum einstökum lífeyris- eða eftirlaunaþega. 

Ríkissjóður greiðir helming uppbótarinnar á lífeyri, en hlutaðeigandi lifeyris- 

sjóður hinn helminginn. 

24. gr. 

Ef lög verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1950 og hafa í för með 

sér tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og gjaldamegin sam- 

kvæmt þeim lögum. 
Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, til- 

skipunum, forsetaúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda aðeins fyrir 

fjárhagstímabilið. 

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 50 1946, um almannatryggingar, og viðauka við þau. 

Forseti ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Eykki minu: 

I. KAFLI 

1. gr. 

Auk þeirra starfsmanna, sem nefndir eru í 4. gr. laganna, er ráðherra heimilt 

að skipa sérstakan yfirlækni Tryggingastofnunar ríkisins, er nefnist heilsugæzlu- 

stjóri. 
Heilsugæzlustjóri skal hafa yfirstjórn allra læknamálefna stofnunarinnar i sam- 

ráði við forstjóra. 
37! 

1950 

121 
28. des 

122 
28. des.
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122 Hann hefur með höndum framkvæmd og forstöðu heilsugæzlumåla Trygginga- 
28. des. stofnunarinnar, er þriðji kafli laganna kemur til framkvæmda, en vinnur þangað 

til að undirbúningi þeirra framkvæmda og hefur yfirumsjón með starfsemi sjúkra- 
samlaganna meðan þau starfa. 

Tryggingayfirlæknir annast í samráði við heilsugæzlustjóra störf þau, sem 
honum eru sérstaklega falin í lögunum. 

2. gr. 
Ráðherra er heimilt að gera breytingar á skipun og verksviði sérfræðinganefndar 

Þeirrar, er um getur í 2. málsgr. 6. gr. laganna, þannig að heilbrigðismálaráðherra 
tilnefni einn mann í nefndina, er verði formaður hennar í stað landlæknis, og að 
blutverk nefndarinnar verði eingöngu að úrskurða örorkustig og orkutap þeirra, 
er sækja um bætur og ekki vilja una úrskurði lækna Tryggingastofnunarinnar eða 
fryggingaráð telur ástæðu til að leita úrskurðar nefndarinnar um. 

3. gr. 
Stéttarsamband bænda skal hafa rétt til þess að skipa einn fulltrúa til þess, 

ásamt fulltrúum þeim, er um getur í 9. gr. laganna, að taka þátt í umræðum trygg- 
ingaráðs og gera tillögur um skiptingu í áhættuflokka og iðgjöld skv. 113. gr. 

4. gr. 
Til ársloka 1954 skulu sýslunefndir í tryggingaumdæmum utan kaupstaða fara 

með störf trygginganefnda, sbr. 11. gr. laganna. Þó er sýslunefnd heimilt að fela 
þessi störf sérstakri nefnd, er hún kýs. Í kaupstöðum utan Reykjavíkur annast 
stjórnir sjúkrasamlaganna þessi störf. Verði öll sjúkrasamlög í tryggingaumdæmi 
sameinuð í eitt samlag, skal stjórn þess fara með störf trygginganefndar í umdæm- 
inu í stað sýslunefndar. 

II. KAFLI 

5. gr. 
Grunnupphæðir bóta samkv. II. kafla laganna, 1—4, skulu frá 1. janúar 1951 

vera sem hér segir: 

1. Árlegur elli- og örorkulífeyrir samkv. 15. og 18. gr. laganna: 
a. Fyrir hjón, þegar bæði fá lífeyri: 

Á 1. verðlagssvæði ................... vennen eee ven kr. 6528.00 
Á 2. — — 4896.00 

b. Fyrir einstaklinga og hjón, þegar annað fær lífeyri: 
Á 1. verðlagssvæði ................. seere eee een kr. 4080.00 
Á 2. — 000 senere een eee... — 3060.00 

2. Årlegur barnalifeyrir skv. 20. gr. laganna: 
Á 1. verðlagssvæði .............0......0 ener re — 2400.00 
Á 2. — menes nusse ene eee ver eeee — 1800.00 

3. Árlegar fjölskyldubætur skv. 30. gr. laganna: 
Á 1. verðlagssvæði .................0..00... veere rer even kr. 1200.00 
Á 2. — rss — 900.00 

4. Ekkjubætur samkv. 35. gr. laganna: 
Fyrstu 3 mán. eftir lát maka ...............00000000 00 kr. 600.00 á mán. 
Næstu 9 mán., ef ákvæði greinarinnar heimila ............ — 450.00 — — 
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5. Håmark årlegra makabóta samkv. 38. gr. laganna: 

Á 1. verðlagssvæði .......0...000000 00. nennt kr. 2448.00 

Á 2. — rr — 1836.00 

6. Sjúkrabætur samkv. 40. gr. laganna: 

a. Fyrir kvænta karla, þegar konan vinnur eigi utan heimilis: 

Á 1. verðlagssvæði .........0.0000 000 nn nn kr. 18.00 á dag. 

Á 2. FKR — 15.00 - — 

b. Fyrir aðra: 

Á 1. verðlagssvæði ........00000..0. ene rann kr. 15.00 á dag. 

Á 2. rr — 12.00 - — 

Nú eru hjón eigi samvistum, af heilsufarslegum ástæðum eða öðrum ástæðum, 

er tryggingaráð metur jafngildar, og er ráðinu þá heimilt að úrskurða hvoru hjón- 

anna um sig fullan einstaklingslifeyri samkv. 15. gr. laganna. 

6. gr. 

Tryggingaráði skal heimilt að greiða ekklum allt að fullum barnalífeyri, i 

stað hálfs, eins og ákveðið er i síðustu málsgr. 23. gr. laganna. 

7. gr. 

Takmarkanir þær, sem ákveðnar eru i 2. og 3. málsgr. 23. gr. laganna á greiðsl- 

um barnalífeyris til ekkna, skulu einnig gilda um greiðslur barnalifeyris til mæðra 

óskilgetinna barna og fráskilinna kvenna samkv. 27. og 28. gr. 

8. gr. 

Þegar Tryggingastofnunin greiðir barnalifeyri samkv. 1. málsgr. 27. gr. laganna, 

á hún endurkröfurétt á hendur barnsföður, og fer um innheimtu slíkrar kröfu eftir 

ákvæðum 117. gr. laganna. 
Verði vanskil af hálfu föður, skal innheimta kröfuna hjá framfærslusveit hans, 

og telst fjárhæðin framfærslustyrkur veittur honum. Eignast Tryggingastofnunin að 

öllu leyti sama rétt á hendur framfærslusveit föður og dvalarsveit móður hefur sam- 

kv. framfærslulögum, en um endurkröfurétt framfærslusveitar á hendur barnsföður 

fer samkv. ákvæðum framfærslulaga. Þverskallist framfærslusveit við að greiða, 

eignast Tryggingastofnunin þann rétt, sem dvalarsveit móður á samkv. framfærslu- 

lögum, til að endurkrefja ríkissjóð um upphæðina. 

Aðrar bætur og styrki, sem Tryggingastofnunin á endurkröfurétt á, skal inn- 

heimta með sama hætti. 

9. gr. 

Heimilt skal tryggingaráði að greiða fjölskyldubætur vegna barna, þótt þau 

dveljist ekki á heimili föðurins og ákvæði 2. málsgr. 32. gr. laganna taki til þeirra, 

ef sannað er, að hann kostar framfæri þeirra að fullu, enda greiðast bæturnar þá 

til hans. 
10. gr. 

Fæðingarstyrkur samkv. 34. gr. laganna skal vera jafn til allra mæðra og nema 

kr. 600.00 fyrir hverja fæðingu. Þó skal ógift móðir, sem verður fyrir vinnutjóni og 

tekjumissi vegna barnsburðar og leggur fram úrskurð á hendur barnsföður fyrir 

barnsfararkostnaði eða hefur gert ráðstafanir til þess að afla sér slíks úrskurðar, 

eiga rétt á því, að Tryggingastofnunin greiði henni til viðbótar allt að kr. 300.00 

á mánuði i allt að 3 mánuði á þann hátt, sem í 2—4. mgr. greinarinnar segir, enda 

hefur þá Tryggingastofnunin endurkröfurétt á hendur barnsföður og sveitarfélagi 

fyrir viðbótarupphæðinni, á sama hátt og segir í 27. gr. laganna um endurkröfurétt 

á barnalífeyri. 
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11. gr. 
Til årsloka 1954 er Tryggingastofnun rikisins heimilt aå greida giftum konum, 

þótt þær vinni eigi utan heimilis, sjúkrabætur vegna aðstoðar eða hjúkrunar í veik- 
indum þeirra, sbr. 92. gr. laganna, enda nemi sjúkrabætur til þeirra eigi hærri upp- 
hæð en samsvarar lífeyri samkv. 15. gr. laganna og greiðist því aðeins, að skilyrði 
2. málsgr. 40. gr. laganna séu fyrir hendi. 

Þá er og heimilt að greiða sjúkrabætur til manna, sem náð hafa 67 ára aldri, 
ef þeir njóta ekki lífeyris eða annarra bóta frá Tryggingastofnuninni. 

Hafi sjúkrasamlag eða sveitarstjórn í þjónustu sinni hjúkrunarkonu eða að- 
stoðarstúlkur til þess að veita hjúkrun eða aðstoð á heimilum í veikindum, er Trygg- 
ingastofnuninni heimilt að taka þátt í kostnaði við þau störf eftir samkomulagi við 
viðkomandi aðila. 

12. gr. 
Tryggingaráði er heimilt, þegar ekki liggja fyrir fullar sannanir þess, að tekjur 

umsækjanda um sjúkrabætur hafi rýrnað svo vegna sjúkleikans, að þær fari niður 
fyrir það mark, sem 2. málsgr. 39. gr. laganna ákveður, að fresta úrskurði um sjúkra- 
bætur, þar til fullnægjandi upplýsingar um tekjur hans á veikindaárinu liggja fyrir. 

13. gr. 
Ákvæði b-liðs 42. gr. laganna um lengri biðtíma þeirra, sem hafa launþega í þjónustu sinni, skulu aðeins gilda um þá, sem kaupa svo mikla vinnu, að þeim beri 

að greiða gjald samkv. 112. og 113. gr. af meiru en 52 vinnuvikum. 

14. gr. 
Heimilt skal tryggingaráði að víkja frá þeim ákvæðum 1. málsgr. 43. gr. lag- 

anna, sem gera sjúkrahúsvist eða rúmlegu að skilyrði fyrir greiðslu sjúkrabóta, ef 
sérstaklega stendur á. 

15. gr. 
Heimilt skal tryggingaráði að lengja tilkynningarfrest þann, sem um ræðir í 44. 

gr., þó ekki yfir 3 mánuði. 

16. gr. 
Grunnupphæðir slysabóta samkvæmt II. kafla laganna skulu frá 1. janúar 1951 

vera sem hér segir: 

1. Dagpeningar samkv. 53. gr. laganna kr. 22.50 á dag. 
2. Fullur árlegur örorkulífeyrir samkv. 56. gr. laganna kr. 4080.00. 
3. Dánarbætur, samkv. 57. gr. laganna: 

a. Til ekkju eða ekkils samkv. 1. tölul. kr. 9000.00. Fullur lífeyrir samkv. 
sama lið kr. 4080.00. 

b. Barnalífeyrir samkv. 2. tölul. kr. 2400 á ári. 
c. Bætur til uppkomins barns samkv. 3. tölul. kr. 3000.00-—9000.00. Sama gildir 

systkini, sbr. 5. tölul. 
d. Bætur til foreldris samkv. 4. tölul. kr. 3000.00—-9000.00. 
Heimilt er Tryggingastofnuninni að hækka örorkulífeyri samkv. 2. tölul. þess- 

arar greinar, eftir sömu reglum og gilda um ellilífeyri samkv. 17. gr. laganna. 

17. gr. 
Ráðherra getur ákveðið, að útgerðarmönnum skuli skylt að tryggja gegn auka- 

iðgjaldi áhættu þá vegna bótaskyldra slysa, sem þeir bera samkv. 32. gr. laga nr.
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41 19. mai 1930, þannig, að Tryggingastofnunin greiði hinum slasaða, auk dagpen- 122 

inga skv. 53. grein laganna, fullt kaup eða aflahlut í eina viku frá afskráningardegi 

að telja. 

18. gr. 

Barnalifeyrir samkv. 3. mgr. 56. gr. laganna skal aldrei vera lægri en verið hefði, 

ef lífeyririnn væri ákveðinn eftir fyrirmælum laganna um barnalifeyri til öryrkja, 

sb1. 20. og 22. gr. laganna. 

19. gr. 

Heimilt skal tryggingaráði að ákveða, að árlegar umsóknir um bætur, sbr. 65. 

gr. laganna, megi niður falla að því er varðar einstakar bótategundir, fleiri eða 

færri, og ákveður ráðið þá, hversu oft skuli endurnýja umsóknir og leggja fram 

eða endurnýja skilríki til sönnunar bótaréttinum. 

III. KAFLI 

20. gr. 

Framkvæmd heilsugæzlu samkvæmt 3. kafla laganna skal frestað til 1. jan. 

1955, að öðru leyti en því, að réttur sveitarfélaga, sem koma á fót heilsuverndar- 

stöðvum og/eða lækningastöðvum og reka þær samkv. 76. gr. laganna, til ríkis- 

styrks samkv. 77. gr. laganna helzt óbreyttur, svo og ákvæði 82. og 83. gr. laganna 

um skipun lækna við slíkar stöðvar. 

21. gr. 

Til þess tíma, er í 20. gr. segir, skal 3. kafli laga nr. 104 30. des. 1943, um sjúkra- 

tryggingar, vera Í gildi, með þeim breytingum, er hér greinir: 

1. Þar sem sjúkrasamlög eru ekki starfandi, skulu þau stofnuð eigi síðar en svo, 

að samlagsmenn njóti réttinda frá 1. október 1951, enda þótt samlagsstofnun hafi 

eigi verið ákveðin með atkvæðagreiðslu samkvæmt 29. gr. þeirra laga. 

9. Ríkisstjórnin getur að fengnum tillögum tryggingaráðs ákveðið, að sjúkra- 

samlög, sem starfa í sama tryggingaumdæmi, skuli sameinuð, enda séu stjórnir 

a. m. k. % hluta sjúkrasamlaganna því samþykkar. Nú sameinast öll samlög 

innan sama umdæmis, og skal þá sýslunefnd kjósa fjóra menn í stjórn sam- 

lagsins. 
3. Ríkisstjórnin getur, ef tryggingaráð gerir tillögur þar um, ákveðið, að greiðslur 

sjúkrasamlaga fyrir lyf, önnur en þau, sem lífsnauðsynleg teljast til notkunar 

að staðaldri, og umbúðir utan sjúkrahúsa, samkv. 2. tölul. 33. gr. 1. 104/1943, 

skuli takmarkaðar frekar en þar er gert. 

4. Þegar maður, 67 ára eða eldri, þarfnast sjúkrahúss- eða hælisvistar umfram þær 

5 vikur, er sjúkrasamlagi hans ber að greiða samkv. síðari málslið fyrstu máls- 

greinar 38. gr. laga nr. 104 frá 1943, vegna ellikramar eða annarra slíkra sjúk- 

dóma, skal Tryggingastofnun ríkisins þann tíma, er hann þarfnast hjálpar- 

innar, greiða ríkisframfærslunni ellilífeyri þann, er hlutaðeigandi á rétt til, 

ásamt álagi, sem úrskurðað kann að vera samkv. 17. gr., ef ákvæði ríkisfram- 

færslulaga nr. 78/1936 verða látin taka til langvarandi ellisjúkdóma á sama 

hátt og þau taka nú til annarra langvarandi sjúkdóma. 

5. Hámark framlags ríkissjóðs og sveitarsjóðs samkv. 47. gr. laga nr. 104/1943 

skal vera 62 krónur á ári að viðbættri verðlagsuppbót samkvæmt vísitölu. 

6. Tryggingastofnun ríkisins skal greiða sjúkrasamlagsiðgjöld þeirra elli- og ör- 

orkulífeyrisþega, sem þess óska og eigi hafa hærri tekjur en svo, að þær ásamt 

lífeyri frá Tryggingastofnuninni eða eftirlaunum úr opinberum sjóði nemi 

þrefaldri lífeyrisupphæð samkv. 15. gr. laganna. 

28. des.
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22. gr. 
Til årsloka 1954 skal Tryggingastofnun rikisins vera heimilt aå greida styrki 

til læknisvitjanasjóða, er starfa samkv. lögum nr. 59/1942, og til sjúkrasamlaga, sem 
verða fyrir óvenjulegum útgjöldum vegna sjúkraflutninga og læknisvitjana og starfa 
í héruðum, þar sem ekki eru læknisvitjanasjóðir. Styrkir þessir mega samtals nema 
allt að 300 þús. kr. á ári, og skal úthlutunin til læknisvitjanasjóða gerð að fengnum 
tillögum landlæknis, en úthlutun til sjúkrasamlaga samkvæmt ákvörðun trygginga- 
ráðs. 

23. gr. 
Tryggingastofnun ríkisins skal fyrir lok ársins 1951 láta fram fara athugun á 

vinnugetu öryrkja, sem ætla má, að geli unnið fyrir sér að nokkru eða öllu leyti, ef 
þeim er veittur kostur á atvinnu við þeirra hæfi. Jafnframt skal Tryggingastofnunin 
gera tillögur um ráðstafanir til þess, að starfskraftar slíkra öryrkja geti komið þeim 
sjálfum og þjóðfélaginu að sem mestum notum, og hafa samráð og samvinnu við 
trygginganefndir og héraðsstjórnir um þær tillögur. 

IV. KAFLI 

24. gr. 
Iögjöld og framlög til tryggingasjóðs samkvæmt IV. kafla laganna, 2.—5, skulu 

vera sem hér segir: 
1. Árleg iðgjöld hinna tryggðu samkv. 107. gr. laganna: 

a. Kvæntir karlar: 

  
Á 1. verðlagssvæði ............. kr. 390.00 
Á 2 — 310.00 

b. Okvæntir karlar: 
Á 1. verðlagssvæði ................... kr. 350.00 
Á 2. er — 280.00 

c. Ógiftar konur: 
Á 1. verðlagssvæði .......... veere — 260.00 
A 2. rr — 210.00 

2. Iðgjöld atvinnurekenda samkv. 112. gr. laganna: 
Á 1. verðlagssvæði ................ eeeerereree kr. 4.65 á viku. 
A, 2 — eee enes vesee — 3.50 — — 

3. Heildarupphæd framlags sveitarfélaga samkv. 114. gr. laganna: 

4. Fast framlag ríkissjóðs samkv. 116. gr. laganna: 
174 millj. kr. 

25. gr. 
Í stað ákvæða um verðlagsuppbætur og vísitöluálag í 2. tölul. bráðabirgða- 

ákvæða laganna skulu eftirfarandi ákvæði gilda: 
Grunnupphæðir bóta samkv. lögum þessum skulu hækka til samræmis við vísi- 

tölu framfærslukostnaðar eftir sömu reglum og laun. 
Iögjöld samkvæmt 107. og 112. gr. og framlög samkvæmt 114. og 116. gr. laganna, 

sbr. 24. gr. þessara laga, skulu innheimt með álagi samkvæmt meðalvísitölu næsta 
árs á undan. 

26. gr. 
Þeir iðgjaldsgreiðendur einir, sem hvorki ber að greiða tekjuskatt né eignar- 

skatt, skulu eiga rétt á því, að sveitarsjóður greiði fyrir þá iðgjöld samkv. 2.—4. 
málsl. 1. málsgr. 109. gr. laganna. Nú innheimtir Tryggingastofnunin iðgjald slíks 
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idgjaldsgreidanda hjå sveitarsjóði, og tekur sveitarstjórn þá ákvörðun um, hvort og 122 

á hvern hátt hún krefur hann um endurgreiðslu. 

27. gr. 

Störf ógifts fólks yfir 20 ára aldur, er dvelst og starfar á heimilum foreldra 

sinna, skulu metin til vinnuvikna samkv. 112. gr. laganna á sama hátt og störf ung- 

linga á aldrinum 16—20 ára, sbr. reglugerð 21. des. 1946, um áhættuiðgjöld o. fl. 

28. gr. 

Tryggingastofnun ríkisins skal vera heimilt, til ársloka 1954, að fella niður af 

iðgjöldum þeirra atvinnurekenda, sem hætta atvinnurekstri á því tímabili, allt að 

þeirri upphæð, sem hlutaðeigandi greiddi í slysatryggingariðgjöld fyrir árið 1946 

skv. 2. kafla laga nr. 104/1943. 

29. gr. 

Umm innheimtu framlags sveitarsjóða gilda ákvæði 117. gr. laganna, auk ákvæða 

115. gr., þó þannig, að Tryggingastofnunin getur innheimt þau án milligöngu inn- 

heimtumanna ríkisins, að svo miklu leyti sem hún kýs það heldur. 

Hafi sveitarsjóður eigi tekjur sem tryggingargjaldi svarar af þeim fasteignum, 

sem gjald sveitarfélags til tryggingasjóðs miðast við, er framlagi er skipt mili 

sveitarfélaga innan tryggingaumdæmis samkv. 2. tölul. 3. málsgr. 114. gr. laganna, 

er sveitarstjórn heimilt að leggja á og innheimta hjá eigendum fasteignanna upp- 

hæð, sem svarar því gjaldi, sem sveitarsjóður greiðir þannig vegna þeirra. 

30. gr. 

Tekjuafgangi Tryggingastofnunarinnar, eins og hann nú er orðinn og síðar 

kann að verða, skal varið til þess að mæta ófyrirsjáanlegum halla, er verða kann á 

rekstri trygginganna einstök ár, og skal ekki tekið til ábyrgðar ríkissjóðs umfram 

hið fasta framlag hans, sbr. 24. gr. þessara laga, meðan nokkur tekjuafgangur er fyrir 

hendi í tryggingasjóði. 

31. gr. 

Skrár þær, er sveitarstjórnum ber að semja samkvæmt 118. gr. laganna, skal 

gera í þremur eintökum, og skulu þær gerðar mánuði fyrr en greinin ákveður. Skal 

sveitarstjórn senda eitt eintakið hlutaðeigandi innheimtumanni þá þegar, en hin tvö 

til skattanefndar (skattstjóra), eins og greinin mælir fyrir um. 

Ákvæði 3. og 4. mgr. 118. gr. skulu einnig gilda um framlagningu skrár um ið- 

gjöld samkv. 112. og 113. gr. svo og um kærur út af þeim gjöldum. 

32. gr. 

Heimilt skal að fresta afhendingu nýrra tryggingarskirteina, sbr. 127. gr., eftir 

því sem tryggingaráð telur nauðsynlegt, og nota fyrri skírteini á meðan slík frestun 

varir. 

33. gr. 

Til ársloka 1954 skulu sjúkrasamlög í kaupstöðum utan Reykjavíkur annast 

umboðsstörf fyrir Tryggingastofnunina, samkv. samningum, er tryggingaráð sam- 

þykkir. 

34. gr. 

Sjúkrasamlagsiðgjöld samkv. 45. gr. laga nr. 104/1943 og iðgjöld samkv. 112. og 

113. gr. almannatryggingalaganna vegna lögskráðra sjómanna og bifreiðarstjóra 

skulu hvíla sem lögveð á hlutaðeigandi skipum og bifreiðum og ganga fyrir öllum 

28. des.



1950 302 

122 öðrum veðum en lögveðum fyrir gjöldum til ríkissjóðs. Iðgjöld samkv. 112. og 113. 28. des. gr. vegna byggingar húsa og annarra mannvirk ja skulu og hafa sams konar veðrétt Í eignum þessum. 

35. gr. 
Tryggingaráð getur ákveðið, að auk Þeirra frjálsu slysatrygginga, sem Trygg- ingastofnuninni er heimilt að taka að sér samkv. 3. málsl. 1. málsgr. 135. gr. laganna, skuli stofnunin einnig veita félagssamtökum íþróttamanna kost á að kaupa slysa- tryggingu fyrir meðlimi sína, þegar Þeir taka þátt í opinberri íþróttakeppni eða æf- ingum og námskeiðum undir stjórn viðurkenndra íþróttakennara, enda fáist endur- trygging fyrir a. m. k. 75% áhættunnar. 

36. gr. 
Þó að lífeyrisgreiðslur falli niður vegna fyrirmæla í 1. tölul. bráðabirgðaákvæða 

laganna, haldast í fullu gildi ákvæði 16. gr. um hækkun lífeyris vegna frestunar á 
lífeyrisgreiðslum. 

37. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1951. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 115 1949, um framlengingu heimilda í 1. nr. 92 1948. 
Tryggingastofnun ríkisins skal eins fljótt og við verður komið eftir gildistöku þessara laga láta semja og gefa út handbók um tryggingamál, er veiti aðgengilegt yfir- lit yfir gildandi lagaákvæði um almannatryggingar, einkum réttindi og skyldur hinna tryggðu og annarra aðila, er lögin snerta. 

BRÁÐABIRGÐAÁKVÆÐI 
Ríkisstjórninni er heimilt, að fengnum tillögum frá tryggingaráði, að ákveða 

jafna hundraðshlutahækkun á iðgjöld og framlög til tryggingasjóðs, ef kaupgjald í landinu verður greitt með hærri verðlagsvísitölu en 115 á árinu 1951 og sýnilegt er, 
að Tryggingastofnunin þurfi á því fé að halda til þess að greiða bætur með fullu 
vísitöluálagi án þess að skerða tryggingasjóðinn óeðlilega. Jafnframt heimilast ríkis- 
stjórninni að greiða úr ríkissjóði þann hluta, sem honum ber að greiða vegna slíkrar 
hækkunar. 

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1950. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson.
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AUGLYSING 123 
28. des 

um gildistöku alþjóðasamnings um ráðstafanir gegn hópmorðum. 

Alþjóðasamningurinn um ráðstafanir gegn hópmorðum (Convention on the 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide), er samþykktur var af alls- 

herjarþingi Sameinuðu þjóðanna hinn 9. desember 1948, gengur í gildi hinn 12. 

janúar 1951. 
Fullgildingarskjal Íslands varðandi ofangreindan samning var afhent hinn 

29. ágúst 1949, sbr. auglýsingu nr. 95 27. september 1949. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanrikisráðuneylið, 28. desember 1950. 

Bjarni Benediktsson. nn 
Agnar Kl. Jónsson. 

AUGLÝSING 124 
28. des. 

um undirritun milliríkjasamnings um Greiðslubandalag Evrópu. 

Hinn 19. september 1950 var í París undirritaður fyrir Íslands hönd milli- 

ríkjasamningur um Greiðslubandalag Evrópu (Agreement for the Establishment 

of a European Payments Union), ásamt viðbótarbókun um að sanmingurinn skuli 

koma til framkvæmda frá og með 1. júlí 1950. 

Samkvæmt 31. gr. samningsins gengur hann endanlega í gildi, þegar allir 

aðilar hans hafa afhent fullgildingarskjöl sín. 

Aðilar samningsins eru ríkisstjórnir Austurríkis, Belgíu, Bretlands, Dan- 

merkur, Frakklands, Grikklands, Hollands, Írlands, Íslands, Ítalíu, Luxembourg, 

Noregs, Portugal, Svíþjóðar, Sviss, Tyrklands, Þýzka sambandslýðveldisins og 

hernámsstjóri Breta og Bandaríkjamanna í Trieste. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 28. desember 1950. 

Bjarni Benediktsson.








