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Stjórnartíðindi 1953, A. 1. 1 

AUGLÝSING 

um framlengingu viðskiptasamnings við Spán. 

Með erindum, dags. 12. desember 1952, milli sendiherra Íslands á Spáni, Péturs 
Benediktssonar, og Jaime Argúelles, aðstoðarverzlunarráðherra Spánverja, var gert 
í Madrid samkomulag milli ríkisstjórnar Íslands og ríkisstjórnar Spánar um að 
framlengja um eitt ár viðskiptasamning þann milli Íslands og Spánar, er undir- 
ritaður var Í Madrid 17. desember 1949 og síðan framlengdur í desember 1950 og 
aftur í desember 1951. 

Samningurinn gildir því til ársloka 1953. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 10. janúar 1953. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

AUGLÝSING 

um aðild Íslands að stofnun Norðurlandaráðs. 

Hinn 10. desember 1952 var samþykkt á Alþingi þingsályktun um að Ísland 
gerðist aðili að stofnun Norðurlandaráðs. 

Hefur hinum þátttökuríkjunum, Danmörku, Noregi og Svíþjóð, verið tilkynnt 
um aðild Íslands. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 23. janúar 1953. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

Fylgiskjal. 

Starfsreglur Norðurlandaráðs. 

1. gr. 
Norðurlandaráð er vettvangur fyrir ríkisþing Dana, Alþingi Íslendinga, stórþing 

Norðmanna og ríkisþing Svía og ríkisstjórnir þessara landa til þess að ráðgast um 
Þau málefni, er varða samvinnu allra landanna eða einhverra þeirra. 

2. gr. 
Í ráðinu eiga sæti sextán fulltrúar fyrir hvort ríkisþing, Dana og Svía, og fyrir 

stórþing Norðmanna, og séu þeir kjörnir úr ýmsum stjórnmálaflokkum af ríkis- 
þingunum og stórþinginu úr hópi þingmanna, ásamt nægilegri tölu varamanna. 
Kjörið fer fram á þeim tíma og með þeim hætti, sem ákveðið verður í hverju landi. 
Eftir sömu reglum kýs Alþingi Íslendinga fimm fulltrúa. 

Fulltrúar ríkisstjórna þátttökuríkjanna, sem sæti eiga í ráðinu, skulu vera þeir 
ráðherrar, sem til þess eru valdir af viðkomandi ríkisstjórnum hverju sinni. 

Fulltrúar ríkisstjórnanna taka þátt í fundum ráðsins, en ekki í ályktunum þess. 
1 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

23. jan.



3. gr. 
Þegar Finnland óskar þess, geta finnskir fulltrúar tekið þátt í fundum og 

ályktunum ráðsins. 

4. gr. 
Ráðið kemur saman einu sinni á ári á þeim tíma, sem það ákveður sjálft (reglu- 

legur fundur). Auk þess kemur ráðið saman, þegar það ákveður sjálft eða þegar 
þess er óskað af ekki færri en tveimur ríkisstjórnum eða ekki færri en tuttugu 
fulltrúum (aukafundur). Fundirnir eru háðir í höfuðborgum þeirra landa, er að 

ráðinu standa, eftir nánari ákvörðun ráðsins. 

5. gr. 
Ráðið kýs fyrir hvern fund og fyrir tímabilið til næsta fundar formann og 

þrjá varaformenn. Formaður og varaformenn eru stjórnarnefnd ráðsins. 

6. gr. 
Fundir ráðsins eru háðir í heyranda hljóði, nema það ákveði annað vegna 

sérstaks eðlis einhverra mála. 

7. gr. 
Vegna undirbúnings mála skal kjósa nefndir eftir þörfum. Nefndir þessar 

seta, þegar ráðið ákveður, einnig komið saman milli funda þess. 

8. gr. 
Fulltrúar hvers lands ráða ritara og aðra starfsmenn. Stjórnarnefndin hefur á 

hendi stjórn starfsliðsins og skiptir með því verkum. 

9. gr. 
Sérhver ríkisstjórn og sérhver fulltrúi í ráðinu getur lagt mál fyrir það. Ef 

ráðið ákveður ekki annað, skal senda málið til stjórnarnefndarinnar um hendur 
starfsliðs hlutaðeigandi lands, og skal það sent öllum fulltrúum með góðum fyrir- 
vara, áður en fundur er háður, ásamt greinargerð, sem stjórnarnefndin álítur 

nægjanlega. 

10. gr. 
Verkefni ráðsins er að ræða sameiginlegs áhugamál landanna og að samþykkja 

ályktanir (tilmæli) til ríkisstjórnanna um þau mál. Slíkum ályktunum skal fylgja 
greinargerð um það, hvernig hver fulltrúi hefur greitt atkvæði. Þegar fjallað er um 
málefni, sem einungis varða tiltekin lönd, geta ekki aðrir en fulltrúar hlutaðeigandi 
landa tekið þátt í ályktunum ráðsins. Ráðið tekur sjálft ákvörðun um skipulag sitt 
og verkefni starfsliðs. 

11. gr. 
Ríkisstjórnirnar skulu tilkynna það á hverjum reglulegum fundi, hverjar ráð- 

stafanir hafa verið gerðar í tilefni af ályktunum ráðsins. 

12. gr. 
Ráðið setur sér sjálft fundarsköp. 

13. gr. 
Hvert land ber kostnaðinn af fulltrúum sínum og starfsliði og auk þess sér- 

stakan kostnað vegna funda, sem haldnir eru í því landi, Ráðið ákveður, hvernig 
sameiginlegum kostnaði skuli jafnað niður,
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LOG 
um hitaveitur utan Reykjavikur. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 
Ráðherra er heimilt að veita bæjar- eða hreppsfélögum — eða samtökum þeirra 

— einkaleyfi, með þeim skilyrðum, sem lög þessi ákveða, til þess að stofnsetja eða 
starfrækja hitaveitur, sem annist dreifingu eða sölu heits vatns eða gufu til almenn- 
ingsþarfa. Einkaleyfi þessi skulu þó ekki ná til samhitunarkerfa, sem hafa minna 
hámarksafl en 250 kw. 

2. gr. 
Einkaleyfi það, sem um ræðir í 1. gr., getur bæjar- og hreppsfélag, með samþykki 

ráðherra, framselt einstaklingum eða félögum að einhverju eða öllu leyti um ákveðið 
tímabil í senn, með þeim skilyrðum og kvöðum, sem ástæður þykja til. 

3. gr. 
Einkaleyfisumsókn samkvæmt 1. og 2. gr. skulu fylgja fullnaðaruppdrættir að 

fyrirhugaðri hitaveitu, kostnaðaráætlun og rekstraráætlun. 
Einkaleyfi skal því aðeins veita, að ráðherra telji, að þar til fengnu áliti sérfræð- 

inga, að uppdrættir og áætlanir séu tæknilega réttar, hitaveitan verði þjóðhags- 
lega hagkvæmt fyrirtæki, fullnægi hitaþörf svæðisins og að tryggður sé eðlilegur 
og truflanalaus rekstur, eftir því sem aðstæður leyfa. 

Nú hefur einkaleyfi verið veitt til þess að stofnsetja og starfrækja hitaveitu 
samkvæmt lögum þessum, og skal þá, áður en veitan tekur til starfa, setja henni 
gjaldskrá, er ráðherra staðfestir. 

Í gjaldskrá má ákveða sérstakt heimæðargjald. 
Gjaldskrána ber að endurskoða eigi sjaldnar en á 5 ára fresti. 

4. gr. 
Heimilt er ríkisstjórninni að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs nauðsynleg lán, 

er aðilar þeir, sem um ræðir í 1.—3. gr., kunna að taka til að koma upp hitaveitu 
samkvæmt fyrirmælum þessara laga. Má ábyrgðin þó aldrei fara fram úr 80% af 
heildarkostnaði hitaveitunnar. Í tryggingu fyrir ábyrgðinni getur ríkissjóður krafizt 
1. veðréttar í hitaveitunni svo og árlegum tekjum hennar, ef aðrar tryggingar eru 
ekki fyrir hendi, er ríkisstjórnin metur gildar. 

5. gr. 
Jarðeigendur, sem eiga land þar, sem leiðslur hitaveitu bæjar- eða hreppsfélags 

verða lagðar, svo og lóðaeigendur og lóðaleigjendur í hlutaðeigandi umdæmi, eru 
skyldir til að láta af hendi land og landsafnot, sem þarf til þess, að veita megi 
vafninu um veitusvæðið, þar með talið grjótltak, malartekja og torfrista, svo og 
mannvirki, og þola þær eignarkvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, sem 
bygging og rekstur hitaveitunnar kunna að hafa í för með sér, enda komi fullar 
bætur fyrir eftir mati,
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6. gr. 
Bæjarstjórn eða hreppsnefnd hefur rétt til þess að löggilda menn, er hún telur 

hæfa, til þess að annast pípulagningarvinnu við veituna, og skulu þeir í starfi sínu 
fara eftir reglum, er sveitarstjórn setur. 

Nú hefur sveitarfélag notfært sér framangreinda heimild, og mega þá engir 
aðrir en þeir, sem fengið hafa slíka löggildingu, taka að sér pípulagnir við hita- 
veituna. 

7. gr. 
Nú vill bæjar- eða hreppsfélag — eða samtök þeirra — koma upp hitaveitu 

samkvæmt 1. gr. og telur fjárhagslega afkomu fyrirtækisins ekki tryggða, nema 
öll hús innan veitusvæðisins verði hituð frá veitunni, og getur ráðherra þá, að 
fenginni umsögn sérfræðinga, ákveðið, að öll hús innan veitusvæðisins skuli hituð frá 
hitaveitunni, og einnig heimilað eignarnám á utanhúspípulögnum samhitunarkerfa, 
sem einkaleyfisheimild samkv. 1. gr. náði ekki til. Fer um eignarnám það að lögum. 
Nauðsynlegar breytingar á innanhússlögnum vegna tengingar við hitaveituna skulu 

kostaðar af húseigendum. 

8. gr. 
Nú hafa einstaklingar eða félög komið upp hitaveitu með leyfi hlutaðeigandi 

bæjarstjórnar eða hreppsnefndar samkvæmt 2. gr., og getur ráðherra þá, við lok leyfis- 
tíma, heimilað eignarnám á eignum hitaveitunnar, ef sveitarstjórn óskar þess og ef 
ekki næst samkomulag um yfirtöku einkaleyfisins og eignanna. Fer um slíkt eignar- 
nám að lögum. 

9. gr. 
Nú hefur fyrir gildistök laga þessara félag komið á hitaveitu í þágu almenn- 

ings og annazt rekstur hennar, og hefur félagið þá sömu réttindi og skyldur sam- 
kvæmt þessum lögum sem bæjar- eða hreppsfélag væri. 

Rétt á bæjar- eða sveitarstjórn að kaupa slíka hitaveitu eftir mati, ef samkomu- 
lag næst ekki um verð mannvirkisins. 

10. gr. 
Öll gjöld samkvæmt lögum þessum eða reglugerðum og gjaldskrám, sem settar 

verða samkvæmt þeim, má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

11. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 47 5. apríl 1948, um hitaaflstöð 

og hitaveitu á Ísafirði. 

12. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. janúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Steingrímur Steinþórsson.



FJÅRLOG 

fyrir årid 1953. 

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

D
o
 på
 

"
R
R
 

. Stimpilgjald 

. Leyfisgjöld 

bykki minu: 

I. KAFLI 

Tekjur: 

1. gr. 

Årid 1953 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: 

  

Tekju- og eignarskattur, að meðtöldum tekjuskattsauka 
Stríðsgróðaskattur 6800000 

Vörumagnstollur 
Verðtollur 

0000. 080 808088008080 0008 

0000 000... 000088800008000000 00 

0000. 000 5000008 6000 ore 

0000. 000.0.00008000.. 

Fasteignaskattur 
Lestagjald af skipum 
Bifreiðaskattur 

Aukatekjur .............00.00.0000 00. 

Vitagjald ................0....0. 0 

Söluskattur ...............000000000 00 
LR OK 

Samtals ... 

  

  

  

  

  

    

kr. kr. 

56 500 000 

3 400 000 

59 900 000 
24 000 000 

109 000 000 
9 200 000 
7 200 000 

149 400 000 
700 000 
300 000 

3 300 000 

4 300 000 
3 500 000 
9 000 000 
1000 000 

100 000 
2 500 000 

500 000 

16 600 000 
89 500 000 

1 700 000 

eo eo „  |321 400 000   
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3. gr. 

Tekjur af rekstri rikisstofnana eru åætladar: 
  

A 
1. Rekstrarhagnaður landssímans ........0.0000.0..0000.0.. 
2. — áfengisverzlunar ............0..000000 0... 0... 00... 
3. — tóbakseinkasölu ..........00000000 000... 0... 
4. — ríkisútvarps ......00000000000 00. 
5. — ríkisprentsmiðju ..........000000000. 0. 0... 0... 0... 
6. — landssmiðju ............000000 00... ene. 
7. — Bessastaðabús ..........2.0000000. 0. ene. 

— Rekstrarhalli póstsjóðs ........000000000. 0. 0... 

Samtals 

Sundurliðun. 

1. Póstsjóður. 
I. Tekjur ............0000000 0 sn ene 

II. Gjöld 
1. Póststjórnarkostnaður ...........0.00000.0..000.. 
2. Pósthúsið í Reykjavík ..........0.00.00000.0..00.. 
3. Önnur pósthús ........00.000000. 00... 0... 
4. Póstflutningar .............000000 00... 0... 00... 
5. Önnur gjöld ...........0.0000 00... nn. 
6. Fyrning af fasteignum ..............0.0.0..0... 

Rekstrarhalli, færður á 3. gr. A. 

2. Landssíminn. 
I. Tekjur .........0.0.000000 sessa 

II. Gjöld: 
a. Til starfrækslu landssímans m. m.: 

1. Kostn. við aðalskrifstofu landssímans 1642000 
2. Ritsímastöðin í Reykjavík .......... 4210000 
3. Loftskeytastöðin í Reykjavík ....... 430000 
4. Stuttbylgjustöðin í Reykjavík ....... 950000 
5. Bæjarsíminn í Reykjavík og Hafnarfirði 7030000 
6. Birgðahúsið .........0.00000000.000.. 490000 
7. Ritsímastöðin á Akureyri ........... 1105000 
8. Ritsímastöðin á Seyðisfirði .......... 555000 
9. Ritsímastöðin á Ísafirði ............. 590000 

10. Símastöðin í Hrútafirði ............. 420000 
11. Símastöðin í Vestmannaeyjum ...... 620000 
12. Símastöðin á Siglufirði .............. 630000 
13. Til annarra símastöðva og eftirlils- 

stöðva .....0.000000 000. 4367000 

b. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m. ....... 
c. Viðbót og viðhald stöðva .........0000000.0.0.. 
d. Viðhald landssímanna .........000000.0. 0... 
e. Framhaldsgjald ...........200000000 00... 0000... 
f. Ýmis gjöld ...........0...... ANNARRI AR 

kr. kr. 
  

3711 000 
52 000 000 
35 000 000 

626 750 
300 000 
70 000 
15 000 

  91 722 750 
633 000 

  

91 089 750 
  

495 000 
4 425 000 
2 659 000 
2 625 000 
580 000 

4 000 

10 155 000 

10 788 000 
  

633 000 
  

  23 039 000 
700 000 

1900 000 
7 000 000 

230 000 
250 000   

38 150 000



VIII. 

  

  

  

  

  

    

  

  

      

3. gr, 

kr. kr. 

8. Fyrning á húsum og áhöldum .................. 500 000 
h. Vextir af lánum ...........00.0..0. 0000 450 000 
i. Almannatryggingar ..................0.0000  870000 34 439 000 

Fært á 3. gr. A. 1 3 711 000 

Eignabreytingar landssímans. 

Út. 
Afborganir af lánum og til húsakaupa ............ 890 000 
Til viðauka símakerfa, smærri efnis- og áhaldakaupa 1 400 000 
Til talstöðva í báta og skip ..............0.00.... 250 000 
Til loftskeytastöðva í skip ..................0..... 200 000 
Til nýrra landssímalína ................000000.0.... 450 000 
Til notendasíma í sveitum að frádregnum stofngjöld- 
UM 20.00.0000. 2 000 000 

. Til stuttbylgjusendis fyrir Alþjóðaflugþjónustu ..... 300 000 
Til póst- og símahúss á Húsavík .................. 100 000 

Fært á 20. gr. Út I. 2. og III. 5 590 000 

3. Áfengisverzlun ríkisins. 
Tekjur (brúttó hagnaður) ...........0...00.00.00.... 59 467 326 
Gjöld: 
1. a. Grunnlaun með uppbót ............. 1518275 

b. Verðlagsuppbót .................... 770051 

————— | 2 288 326 
2. Kostnaður við áfengisútsölur .................. 719 000 
3. Annar rekstrarkostnaður .................0..... 1150 000 
4. Tillag til gæzluvistarsjóðs ...................... 750 000 
5. Útsvar ..............0..0.0.000 0 2 500 000 

—— 7467 326 
Verði lokun útsölu samþykkt á fjárhagsárinu 

samkv. 9. gr. áfengislaganna, skal sú ráðstöfun 
koma til framkvæmda 6 mánuðum eftir að úrslit 
atkvæðagreiðslu hafa verið tilkynnt ríkisstjórn- 
inni. 

Fært á 3. gr. A. 2 52 000 000 

4. Tóbakseinkasala ríkisins. 

Tekjur (brúttó hagnaður) ............00.00.0000..0.. 38 790 582 
Gjöld: 
1. a. Grunnlaun með uppbót ............. 642540 

b. Verðlagsuppbót ..................... 323042 
—— 965 582 

2. Annar rekstrarkostnaður ................0.00..... 1400 000 
3. Útsvar ...........0... 0000 1425 000 

————| 3 790 582 

Fært å 3 gr. A. 3 … 35 000 000
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8 
3. gr. 

kr. kr. 

5. Rikisutvarpid. 
Tekjur: 
a. Afnotagjöld ............02000000 0000... 7 100 000 
b. Aðrar tekjur ............000000. 000... 1800 000 

——| 8900 000 

Gjöld: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ......0000... 1650993 
2. Verðlagsuppbót ......0000000000 00... 197519 
3. Aukavinna ........0.0000000 0... 00... 280000 

—— | 2728572 
b. Útvarpsefni ...........000.00 0... 1660 000 
c. Skrifstofukostnaður ..........002.000.000...00. 510 000 
d. Húsaleiga, ljós og hiti og ræsting „............. 430 000 
e. Til útvarpsstöðva ........0000000000 0... 0... 1200 000 
f. Til hleðslustöðva, viðgerðarferða o. fl. ........ 100 000 

gs. Iðgjöld í Lífeyrissjóð og til Tryggingastofnunar 
Tíkisins ........0..000000000 000 155 000 

h. Vegna höfundalaganna ...........0.0.0.0000... 200 000 
i. Óviss útgjöld ............0.0..00...0 0... 0... 75 000 
j. Bifreiðakostnaður ..............2.00000...0..0.. 85 000 
k. Fyrning á húsum og vélum .........000000000.0. 150 000 

—/ 7293572 

Rekstur viðgerðarstofu og viðtækjasmiðju: 1 606 428 
a. Tekjur ...........2.200000 0... s.s 852 000 

b. Gjöld: 
1. Laun 

a. Grunnlaun með uppbót .. 246424 
b. Verðlagsuppbót .......... 126254 

—— 372678 
2. Efni .........00 0000 220000 
3. Annar kostnaður ..........0.0.00.00... 239000 

- 831 678 
—— 20 322 

Rekstur viðtækjaverzlunar: 
a. Tekjur ........0..0000000 0 nun 996 000 

b. Gjöld: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .. 209214 
hb. Verðlagsuppbót .......... 102817 

312031 

2. Annar kostnaður ......0.0.000.00.0.. 160800 
472 831 

523 169 

Til greiðslu á skuldum þjóðleikhússins ............ 523 169 

Til framkvæmdasjóðs (þar af 504000 til afborgunar 1626 750 

af láni frá Marconi Co., London) .....0000000.000.. 1000 000 

Fært á 3. gr. A. 4 626 750 

  

  

  

     



  

  

  

  

      

3. gr. 

kr. kr. 

6. Rikisprentsmidjan Gutenberg. 

I. Tekjur (prentvinna) .........00000000. 00... 0... 3 800 000 

II. Gjöld: 
1. a. Laun starfsmanna: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 181588 
2. Verðlagsuppbót .......... 84138 

—— 265726 
b. Vinnulaun og aðkeypt vinna: 

1. Grunnlaun ............... 1310000 
2. Verðlagsuppbót .......... 633000 

1943000 
2 208 726 

2. Efnivörur ...........2000.00.0 ene e nn 800 000 
3. Vélarekstur og viðhald ...........0000000.0.0... 70 000 
4. Annar kostnaður ..........00000....0. 0... 346 274 
5. Fyrning ............2002000... on seen 75 000 

— 3500 000 

Fært å 3. gr. A. 5 300 000 

7. Áburðarsala ríkisins. 
. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ........... 105329 
2. Verðlagsuppbót ..........0.0000... 52820 

— 158149 
. Annar kostnaður ..........0.0000000 0. 0... 470000 

—— 628 149 
=- Tekjur af vörusölu og fasteignum ................ 628 149 

8. Grænmetisverzlun ríkisins. 
. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ........... 157993 
2. Verðlagsuppbót ................... 79230 

— 237223 
. Annar kostnaður ...........0.000 000... 0... 600000 

—— 837 223 
= Tekjur af vörusölu og fasteignum ................ 837 223 

9. Landssmiðjan. 

I. Tekjur (ágóði af seldri vinnu, vörum o. fl) ...... 1908 314 

II. Gjöld: 
1. Laun starfsmanna: 

a. Grunnlaun með uppbót .......0...... 349893 
b. Verðlagsuppbót ........0..00000 0000... 160421 

——— 510 314 
2. Vextir .............. ARA 228 000 
3. Fyrning ............0..200000 0. senn 400 000 
4. Annar kostnaður „..........00000... 0... 0... 700 000 

——| 1838314 

Fært á 3. gr. A. 6 70 000 
2
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3. gr. 

kr. kr. 

10. Tunnuverksmidjur rikisins. 

I. Tekjur .....000ueeeeeseeeseenesenesenseesereseser 5 000 000 
II. Gjöld: 

1. Laun og skrifstofukostnaður ................... 52 000 
2. Efniskaup (tunnustafir og járn) ..........00..... 3570 000 
3. Verkalaun ..........00000 000... 0. s.n... 750 000 
4. Annar kostnaður .............2.00.0..... 0 ....... 628 000 

5 000 000 

11. Innkaupastofnun ríkisins. 

I. Tekjur af vörusölu .........020000000. 0000... 207 363 
II. Gjöld: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót .....000.0.00.. 88692 
b. Verðlagsupbót .......0200000000000.. 39171 

-—.— 127 863 
2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ................ 35 000 
3. Vextir ...........20000.0000 0. ss. 14500 
4. Annar kostnaður ...........2000000 00... 00... 30 000 

207 363 

12. Ríikisbúið á Bessastöðum. 

I. Tekjur .........000000000 0000 ss ss . 430 000 
II. Gjöld ....000rureeeeeseeneeneeeeeee renees eeeee 415 000 

Fært á 3. gr. A. 7 15 000 

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 ...... 40 000 
2. Vextir af stofnfé Landsbanka Íslands, 6% af 3 millj... 180 000 
3. Aðrir vextir ............00200 00... sn sn 1500 000 
4. Arður af hlutafjáreign ..............00.0000.......0.. 365 000 

Samtals ... 2 085 000       

5. gr. 

Óvissar tekjur eru áætlaðar 4 100 000 krónur.
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II. KAFLI 

Gjöld: 

6. gr. 

Árið 1953 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 .............00000s.s sess 3 341 486 
2. Lán í dönskum krónum .........00.0000.0.0.... 280 377 
3. Lán í dollurum ............0000.00vvnsn er 36 720 

Samtals ... 3 658 583 

8. gr. 

Kostnaður við æðstu stjórn landsins: 

kr. kr. 

I. 1. Laun forseta Íslands ..........0..00000.00000.. 122 032 
2. Risna .............20000.0 0. s.n 70 000 

— — 192 032 
II. Skrifstofa forseta i Reykjavik .................... 70 000 

III. Bifreiðakostnaður .............00000000 000... 105 000 
IV. Forsetasetrið að Bessastöðum ...........000000.0.. 100 000 
V. Bessastaðakirkja .............0000..eee eee. 7 500 

Samtals .. 474 532 

9. gr. 

Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkisreikninga er veitt: 

kr. kr. 

1. Til alþingiskostnaðar ................0...00 0000... 3 700 000 
2. Til yfirskoðunar ríkisreikninga ..................... 42 000 
3. Fyrning á alþingishúsi .....................000.00..... 2 797 

Samtals .. 

  

    3 744 797 

  

1953 

2. febr,
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10. gr. 

2. febr. Til rikisstjérnarinnar er veitt: 

I. Stjórnarráðið: 
1. Til ráðherra: 

a. 

b. 
c. 

d. 

Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 297000 
2. Verðlagsuppbót .......... 110473 

Til risnu samkvæmt reikningi ...... 
1. Húsaleiga forsætisráðherra 3000 
2. Húsaleiguuppbót ......... 1260 

  

Ríkisráð ........0.000000 0... 0... 

2. Til ráðuneytanna: 
a. Atvinnumálaráðuneytið, laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 167058 
2. Verðlagsuppbót .......... 73559 

Dómsmálaráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 408546 
2. Verðlagsuppbót .......... 191194 

  

Félagsmálaráðuneytið, laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 265260 
2. Verðlagsuppbót .......... 121656 

    

I. Fjármálaráðuneytið, laun: 

1. Grunnlaun með uppbót 319005 
2. Verðlagsuppbót ....... 146468 

  

II. Endurskoðunardeild fjármálaráðu- 
neytisins, laun: 
1. Grunnlaun með uppbót 488806 
2. Verðlagsuppbót ....... 222811 

Forsætis- og menntamálaráðuneytið: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót 125550 
2. Verðlagsuppbót ....... 56697 

182247 
b. Fálkaorðan .............. 15000 

Samgöngumálaráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 73440 
2. Verðlagsuppbót .......... 30945 

g. Utanríkisráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 388867 
2. Verðlagsuppbót .......... 184002 

  

407473 
40000 

4260 
9000 

240617 

599740 

386916 

465473 

711617 

197247 

104385 

572869 

kr. kr. 
  

  

460 733 
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h. Vidskiptamålaråduneytid, laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 187090 
2. Verðlagsuppbót .......... 83962 

—————————— 271052 
i. Aðrir starfsmenn, laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 73633 
2. Verðlagsuppbót .......... 35475 

—— 109108 
j. Annar kostnaður ráðuneytanna ..... 375000 

  

  

Ríkisféhirzla og ríkisbókhald: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 528506 
2. Verðlagsuppbót .......... 239730 

—— 768236 
b. Annar kostnaður ...........0.0002%.. 75000 

Ýmis kostnaður: 
a. Pappir, prentun og hefting ríkisreikn- 

inga (áætlað) .........0.00.00.00.00.0.. 50000 

b. Til þess að gefa út stjórnartiðindi: 
1. Þóknun fyrir ritstjórn tíð- 

indanna o. fl. ............ 1200 
2. Til pappírs og prentunar 

(áætlað) ................ 170000 
3. Til kostnaðar af sendingu 

með póstum „............ 10000 
———— 181200 

c. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðs- 
húsinu og ráðherrabústað .......... 90000 

d. Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráð- 
herrabústað .........0...000000000... 2379 

IL Hagstofan: 
a. 

md
 

An
 

5 

Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ............. 372051 
2. Verðlagsuppbót ......0.0000 0000... 180060 

Aukaaðstoð ..........0.0...00000 00 
Pappir, prentun og hefting hagskýrslna ......... 
Prentun eyðublaða ..............0.000000000000.. 
Húsaleiga, hiti og ljós .............0..0.000....... 
Annar kostnaður ........,......00000000 0000. 

III. Utanríkismál: 

1. Sendiráðið í Kaupmannahöfn: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum ......... 224700 
b. Laun starfsfólks utan launalaga .... 17200 
c. Annar kostnaður .,.,.....,000.0.0.... 75100 

kr. 
  

4 034 024 

843 236 

323 579 
  

552 111 
130 000 
120 000 
12 000 
45 500 

105 000 
      317 000 

5 661 572 

964 611
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Sendiráðið í Stokkhólmi: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 225900 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 33900 
c. Ánnar kostnaður ................. =. 135000 394 800 
Sendiráðið í London: 

a. Laun sendiherra og annarra starfs- 
manna samkv. launalögum .......... 350400 

hb. Laun annarra starfsmanna .......... 82800 
ce. Annar kostnaður ................... 178300 
Sendiráðið í Washington: 611 500 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 428900 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 140000 
c. Annar kostnaður ................... 97300 
Sendiráðið í París: 666 200 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 687100 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 122700 
ce. Annar kostnaður ................... 163000 
Sendiráðið í Osló: 972 800 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 234400 
b. Laun annarra starfsmanna ......... 3500 
c. Annar kostnaður ................... 61500 299 400 

Sendiráðið í Vestur-Þýzkalandi: 
a. Laun sendiherra samkv. launalögum .. 124000 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 63900 
ce. Annar kostnaður ................... 50500 

. . , 7 7 238 400 
Aðalræðismannsskrifstofan. í New York: 
a. Laun samkv. launalögum ........... 46700 
b. Annar kostnaður .............0.02... 23500 

Skrifstofa fulltrúa Íslands hjá NATO: 70 200 
a. Laun samkvæmt launalögum ........ 323800 
b. Annar kostnaður ..............00... 40800 

a 364 600 
Ferðakostnaður ...........0.000.0.000000 0. 170 000 

- Kostnaður vegna samninga við erlend ríki á 
vegum utanríkisráðuneytisins .................. 500 000 
Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum á 
vegum utanríkisráðuneytisins .................. 500 000 

Til upplýsingastarfsemi ............00....0.0... 40 000 
Til kjörræðismanna ...............0..00. 0... 17 400 
Kostnaður við alþjóðaráðstefnur á vegum annarra 
en utanríkisráðuneytisins og annar utanfarar- 
kostnaður ...............00000 0000 200 000 

“| 5 362 300 

Samtals ... . 11 988 483 
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Til dómgæzlu, lögreglustjórnar, kostnaðar við opinbert eftirlit, skatta- og 2. febr. 

tollainnheimtu o. fl. er veitt: 
  

  

  

  

      

kr. kr. 

A. Dómgæzla og lögreglustjórn. 
1. Hæstiréttur: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .........00.... 329058 
2. Verðlagsuppbót .........0000%0 000... 131612 

——— 460 670 
b. Risna dómsforseta ..........020000. 0... nn... 5 500 
c. Útgáfa hæstaréttardóma .........0.00000000000.. 120 000 
d. Annar kostnaður .............00....... 00... 90 000 

— 676 170 
2. Borgardómaraembættið í Reykjavík: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ........0.0.0... 337135 
2. Verðlagsuppbót ........0.000%0 0... 0... 160633 

—- — 497 768 
b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .................. 70 000 
c. Annar kostnaður „............000... 0000... 33 000 

600 768 
3. Borgarfógetaembættið í Reykjavík: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ............... 291251 
2. Verðlagsuppbót ..........00000%.00 00... 133682 

—— 424 933 
b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .................. 52 000 
c. Annar kostnaður .............000000. 00... 20 000 

— 496 933 
4. Sakadómaraembættið í Reykjavík: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ..........0.... 413748 
2. Verðlagsuppbót ........000.0000 0. 198467 

0 612 215 
b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .................. 154 000 
c. Annar kostnaður ............00.00000. 0000... 255 000 

1021215 
5. Lögreglustjóraembættið í Reykjavík: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ............... 317018 
2. Verðlagsuppbót ........000.00 0... 0. 152161 

7 469 179 
b. Aukavinna ..............00.000. 0 sn en 71 000 
c. Ljós, hiti, ræsting, húskostnaður ................ 186 600 
d. Annar kostnaður ..............0..0.0 0... n nn. 85 000 

811 779 
6. Embætti sýslumanna, bæjarfógeta og lögreglustjóra utan 

Reykjavíkur: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ............... 803160 
2. Verðlagsuppbót .......010.000000 000... 346352 

— |1 149512
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b. Skrifstofukostnaður: 
1. Grunnlaun með uppbót ........0....... 1861915 
2. Verðlagsuppbót ......000000 0000 902740 
3. Annar kostnaður ..........0000.00.0.0.. 640000 

3404655 
2 A Toggi . ie; 

Frá Tryggingastofnun ríkisins ...... =. 300000 2 904 655 

7. Laun hreppstjóra: —— 4054 167 
a. Grunnlaun með uppbót .......000000000 000... 562 800 
b. Verðlagsuppbót .........0000.0 000. 309 540 

8. Lögreglukostnaður: 872 340 
a. Ríkislögregla: 

1. Laun lögregluþjóna: 
a. Grunnlaun með uppbót .... 1375255 
b. Verðlagsuppbót ............ 681723 

— 2056978 
2. Einkennisfatnaður .................... 208000 
3. Tryggingarkostnaður .................. 35425 
4. Ríkislögreglan í Reykjavík: 

a. Bifreiðakostnaður ......... 360000 
b. Æfingaskáli lögreglumanna 

og gufubaðstofa ........... 25000 
c. Áhöld, námskeiðakostnaður 

o. fl. ssssereneeeeeeeevennee 85000 
—— 470000 

5. Vardstofan i Keflavik: 
a. Bifreiðakostnaður .......... 65000 
b. Húsaleiga, ljós, hiti, ræsting 

0. fl. 73600 
c. Fæðisstyrkur lögreglumanna 100000 

— 238600 
6. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Siglu- 

firði ...........0...00 00 60000 
7. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Raufar- 

höfn ......200200000 enn 10000 
8. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Seyðis- 

firði og Vopnafirði ................... 50000 
9. Kostnaður við sumar löggæzlu á Þórshöfn 10000 

10. Kostnaður við löggæzlu í Sandgerði á 
vetrarvertíð ...........0. 0000 10000 

11. Ýmis annar löggæzlukostnaður ........ 220000 | a 369003 

b. Hluti ríkissjóðs af lögreglukostnaði í Reykjavík .. |1000 000 
— 4 369 003 

9. Til kostnaðar við landhelgisgæzlu .................. 10 818 000 

10. Til hegningarhúsa og vinnuhæla: 
a. Hegningarhúsið í Reykjavík: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót .... 77922 
b. Verðlagsuppbót ............ 39002 

  116924    
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2. Annar kostnaður ...................... 165000 

281924 
(Þar af fyrning kr. 1144.) 
—- Framlag Reykjavíkurbæjar ......... 140962 

— 140 962 
b. Vinnuhælið á Litla-Hrauni: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót .... 229554 
b. Verðlagsuppbót ............ 116042 

345596 
2. Annar kostnaður ..................... 400000 

145596 
(Þar af fyrning kr. 806.) 

Tekjur ..........0...000.. 00. 215000 
530 596 

c. Til rekstrar vinnuhælis að Kvíabryggju ........... 125 000 
d. Fangaklefar lögreglustöðvarinnar í Reykjavík, 16 

kostnaður ..............0.0220000 0000. 30 000 
e. Kostnaður við önnur fangahús ................... 50 000 

0 876 558 
. Til byggingar fangahúsa ...............000. 0000... 150 000 
- Kostnaður við sakamál og lögreglumál .............. 300 000 

Til fangahjálpar, samkv. ákvörðun dómsmálaráðherra 60 000 
Kostnaður við siglingadóm samkvæmt lögum ........ 40 000 
Laun sjó- og verzlunardómsmanna .................. 70 000 
Kostnaður við störf setu- og varadómara ............ 150 000 

Kostnaður við félagsdóm: 

a. Laun félagsdómsmanna .............0000 0000... 44 000 
b. Annar kostnaður ............0.0.00.0 0... 3000 

— 47 000 
a. Laun sáttamanna í vinnudeilum: 

1. Grunnlaun ...........0..0. 0000... 17250 
2. Verðlagsuppbót ............0....... 0... 3967 

— — 21 217 
b. Annar kostnaður ............00.0000000 0000. 35 000 

— — 56 217 

Samtals A. ... 25 470 150 

B. Opinbert eftirlit. 

Skipaskoðun ríkisins: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ................ 241794 
2. Verðlagsuppbót ...........0.000.00000.0.. 120464 

— 362 258 
b. Þóknun til skipaskoðunarmanna, sem ekki eru á 

föstum launum úr ríkissjóði (áætlað) ............ 70 000 
c. Ferðakostnaður .................20.2000.. 0... 24 000
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d. Annar kostnaður .........000000000. 000... 000... 2 835 000 

491 258 
— Tekjur ..........0000000000 eens een 215 000 

— 276 258 

. Eftirlit með verksmiðjum og vélum: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ........0002... 138384 
2. Verðlagsuppbót ......0.0000000 000... 66676 

—.—.—— 205 060 

b. Þóknun til skoðunarmanna, sem ekki taka föst laun 

úr ríkissjóði (áætlað) ........2000000000.0........ 30 000 
ce. Annar kostnaður .........0.22000000 0. 0... … 130000 

365 060 
— Tekjur .........02020000.000 esne 365 060 

. Bifreiðaeftirlit ríkisins: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ................ 452916 
2. Verðlagsuppbót ......0..000000000.000.. 219526 

—— 672 442 
b. Annar kostnaður ..........0200000000... 0... 400 000 

1072 442 
= Tekjur ..........000000000. e.s 1072 442 

. Löggildingarstofan: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .........00.0... 111618 
2. Verðlagsuppbót .......02000000 000... 59656 

—— 171 274 

b. Annar kostnaður ...........2.000.00.. s.n... 90 000 

261 274 
= Tekjur ...........000000.0 00... see 150 000 

— — 111 274 

. Eftirlit með skipulagi bæja og sjávarþorpa: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ................ 193927 
2. Verðlagsuppbót ........0.2020.0000000.. 85261 

-———— 279 188 
b. Ferðakostnaður við eftirlit ...................... 30 000 
c. Mælingarkostnaður, helmingsþátttaka ríkissjóðs .. 30 000 
d. Annar kostnaður ...............000000.... 0... 70 000 

409 188 
= Tekjur ..........00.00.00 0000. 409 188
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. Matvælaeftirlitid: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ............... 42480 
2. Verðlagsuppbót .........0...... 0. 16777 

59 257 
b. Annar kostnaður ..............0.....00000 00. 120 000 

179 257 
Tekjur ...................0000 000. 179 257 

- Kostnaður við mat á afurðum: 
a. Fiskmat: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót .... 335124 
b. Verðlagsuppbót ............ 158786 

——— 493910 
2. Skrifstofukostnaður ................... 85000 
3. Kostnaður við eftirlit með fiskaðgerð 

o. fl. samkvæmt 12. gr. laga um fiskmat 
frá 5. apríl 1948 ............0.0....... 8000 

4. Kostnaður við tilraunir með nýjar verk- 
unaraðferðir samkv. 15. gr. sömu laga 10000 

5. Kostnaður við námskeið fiskmatsmanna 15000 
6. Ferðakostnaður ...................... 160000 

711 910 

b. Síldarmat: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .... 28980 
b. Verðlagsuppbót ............ 13692 

42672 
2. Tímakaup matsmanna ................ 25000 
3. Annar kostnaður ..................... 20000 

87 672 

c. Laun kjötmatsmanna: 
1. Grunnlaun með uppbót ............... 15795 
2. Verðlagsuppbót ........000000...... 8685 

24 480 

d. Laun ullarmatsmanna: 
1. Grunnlaun með uppbót ............... 23403 
2. Verðlagsuppbót ..............0.00.000... 11335 

34 738 

e. Laun lýsismatsmanns: 
1. Grunnlaun .............0...... 0. 9000 
2. Verðlagsuppbót ..............0..00..... 2070 

11 070 
f. Ferðakostnaður matsmanna ..............0..0..... 20 000 

- 949 870 
. Kostnaður við vörumerkjaskráningu ................ 6 000 
. Eftirlit með opinberum sjóðum ..................... 8580
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Kostnadur vid eftirlit å vegum: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .....000.00..0.. 27378 

2. Verðlagsuppbót .....000000000..0.. 0... 13324 
40 702 

b. Annar kostnaður ........00000000... 0... 0... 50 000 
90 702 

Eftirlit með sparisjóðum: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ......00.0000... 23166 

2. Verðlagsuppbót .....0.0000000 000... 12355 
35 521 

b. Ferðakostnaður ......0.00000000se0nn. 00... 5 000 
40 521 

Húsaleigueftirlit ..........0000000 00.00.0000. enn... 128 496 

Kostnaður við embættiseftirlitsferðir ................ 25 000 

Samtals B. ... 1636 701 

C. Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta. 

Tollar: 
a. Tollstjóraembættið í Reykjavík: 

1. Laun tollstjóra og annarra starfsmanna: 

a. Grunnlaun með uppbót ..... 1689954 

b. Verðlagsuppbót ....020000... 830638 
2520592 

9. Lausavinna .......000000 0... 0... 88000 

3. Húsaleiga, ljós og hiti ...........000.. 170000 

4. Annar kostnaður ......000.000000.000.0... 400000 
3 178 592 

b. Tollgæzla: 
1. Í Reykjavík: 

a. Laun tollgæzlumanna: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 1108470 

2. Verðlagsuppbót .......... 538340 
1646810 

bh. Húsaleiga, ljós og hiti .............. 270000 

c. Annar kostnaður .......002.000.0..00.. 420000 
2336 810 

2. Utan Reykjavíkur: 
a. Laun tollgæzlumanna: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 428617 

2. Verðlagsuppbót .......... 207503 
636120 

b. Annar kostnaður ........000.0000..0... 175000 
811 120 

6 326 522  
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II. Skattar: 
a. Ríkisskattanefnd: 

1. Laun nefndarmanna og annarra starfsmanna: 
a. Grunnlaun með uppbót ...... 160369 
b. Verðlagsuppbót ............. 51194 

211563 
2. Annar kostnaður ..........0000000.000... 45000 

—— 256 563 

b. Skattstofan í Reykjavík: 
1. Laun skattstjóra og annarra starfsmanna: 

a. Grunnlaun með uppbót ...... 816711 
hb. Verðlagsuppbót ............. 407809 

——— 1224520 
2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ........ 220000 
3. Tímavinna .........2.0200000 00... 600000 
4. Annar kostnaður .............000.0..... 175000 

2219520 
— Hluti bæjarsjóðs Reykjavíkur af 
kostnaðinum .........00020000. 000... 739840 

—————— | 1 479 680 
c. Skattstofur utan Reykjavíkur ........00000000000.... 450 000 
d. Undirskattanefndir ............0.0000000.0.0.. 0... 000. 770 000 
e. Yfirskattanefndir ............2000200000 0... 0... 275 000 
f. Millimatskostnaður ............00000000 0... 0... 45 000 

3 276 243 

Samtals C. ... 9 602 765 

D. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur. 

1. Símakostnaður  endurgreiddur embættismönnum og 
opinberum skrifstofum .........00000000 0... ..0...... 1200 000 

2. Burðargjöld .............220000 0000 eeen nn 500 000 
3. Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl. í þágu stjórnar- 

ráðsins og opinberra embætta .........020000000000. 550 000 

Samtals D. .. 2 250 000     
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Til læknaskipunar og heilbrigdismåla er veitt: 

IL. 

III. 

IV. 

  

Landlæknisembættid: 
a. Laun landlæknis og skrifstofumanns: 

1. Grunnlaun med uppbót ........... 70278 
2. Verðlagsuppbót ..........0....0.0.... 30218 

hb. Annar kostnaður ...........222.0.0..0...0.... 

Laun héraðslækna: 
a. Grunnlaun með uppbót .......0000000000.0..0.0. 
b. Verðlagsuppbót ..........00000000.. 0. 0... 

Kostnaður við framkvæmd laga um læknaráð .... 

Ríkisspítalar: 
A. Landsspítalinn: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót . 2205588 
b. Verðlagsuppbót ........ 1138353 
ce. Hlunnindi ............. 453100 

3797041 
— Hlunnindi ............. 455900 

— 3341141 
2. Matvörur ........0..0.000.0..... 1000000 
3. Hjúkrunarkvennaskólinn .......... 134300 
4. Ljósmæðraskólinn ................ 103100 
5. Annar kostnaður ................. 2263000 

6841541 
— Tekjur ...........00.000. 0... 4080000 

Rekstrarhalli ...—.— 

B. Fæðingardeild Landsspítalans: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót . 1081700 
b. Verðlagsuppbót ........ 572100 
c. Hlunnindi ............. 126000 

1779800 
—- Hlunnindi ............. 146300 

— 1633500 
2. Fæðiskostnaður .................. 512000 
3. Annar kostnaður .................. 1360000 

3505500 
— Tekjur ...........0.2000. 0000. 2200000 

1305500 

halla ........0000000 0... 870333 

Rekstrarhalli .…. ————— 
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100 496 
20 300 

120 796 

1879 533 
832 842 

2 712 375 
70 000 

2 761 541 

435 167  
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. Heilsuhælið á Vífilsstöðum: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót . 1575800 
b. Verðlagsuppbót ........ 834500 
c. Hlunnindi ............. 32000 

2442300 
—- Hlunnindi ............. 552300 

Matvörur ..........0.00 00. 

Rekstrarhalli .. 

. Heilsuhælið á Kristnesi: 
1. 

1. 

Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót . 605036 
b. Verðlagsuppbót ........ 315265 

920301 
— Hlunnindi ............. 170301 

Matvörur ...........0020.00 00... 
Annar kostnaður ................. 

Tekjur ........0020000 0000. 
Rekstrarhalli ... 

- Geðveikrahælið á Kleppi: 
Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót . 2278000 
b. Verðlagsuppbót ........ 1200800 
c. Hlunnindi ........... …… 83900 

3562700 
— Hlunnindi ............. 679300 

Matvörur ..........0. 00. 

Rekstrarhalli .. 

. Holdsveikraspítalinn í Kópavogi: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót . 127200 
b. Verðlagsuppbót ........ 67900 

195100 
—- Hlunnindi ............. 37500 

12. gr. 
  

1890000 
1633000 
1685000 

5208000 
3816000 

750000 
536000 
459500 

1745500 
1282600 

2883400 
1662500 
1665000 
6210900 
5422000 

157600 

kr. 
  

  

1 392 000 

462 900 

788 900  



V. 

VI. 

VII. 

VIII. 
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12. gr. 

kr. kr. 

2. Matvörur ........020000 0... 63000 
3. Annar kostnaður ................. 77500 

Rekstrarhalli ... 298 100 

G. Fávitahælið á Kleppjårnsreykjum: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót . 222300 
b. Verðlagsuppbót ........ 120100 

342400 
= Hlunnindi .............. 83700 

—- 258700 
2. Matvörur ........000. 00. 115000 
3. Annar kostnaður ..........20200.. 90000 

463700 
= Tekjur .......020000000 000. 461100 

Rekstrarhalli ... 2 600 
H. Rekstrarhalli á fávitahæli í Kópavogi (áætlað) 75 000 

I. Til fávitahælis í Skálatúni, byggingarstyrkur . 60 000 
J. Til rekstrar blóðbanka ........000000.0 000... 100 000 

Til berklavarna: 6 376 208 
a. Styrkur til berklasjúklinga (áætlað) .......... 5 644 500 
b. Styrkur skv. 19. gr. laga 66/1939 .......00000.. 10 000 
c. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ............ 125700 
2. Verðlagsuppbót .......00.000000... 49992 
3. Aukaþóknun ....0.000000 0... 18000 

5 193 692 
d. Sýklarannsóknir ...........000000....... 00... 60 000 
e. Annar kostnaður ..........00.0000..0..0..0..0.... 130 000 

6 038 192 
Styrkur til sjúklinga samkv. lögum nr. 78/1936, um 
ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla (áætlað) 8 612 000 

Rekstrarstyrkur til sjukrahusa: 
a. Til sjúkrahúsanna á Ísafirði, Akureyri og Seyðis- 

firði, 100 kr. á rúm .........02.0000.0.0..00.0..... 41 400 

b. Til sömu sjúkrahúsa og sjúkrahúsanna á Siglu- 
firði og í Vestmannaeyjum ..........02000..... 120 000 

Fjárhæð þessi skiptist á milli sjúkrahúsanna |—| 161400 
í hlutfalli við eðlilegan halla af vist innlendra 
utansveitarsjúklinga, að mati heilbrigðisstjórn- 
arinnar. 

Styrkur til heilsuverndarstöðva í kaupstöðum, 
gegn tvöföldu framlagi annars staðar að ........ 250 000 

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.
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Styrkur til læknisbustada, sjukraskyla og sjukra- 
husbygginga, annarra en rikis- og fjórðungssjúkra- 
húsa ........00000000000nnsen ses 
Til byggingar fjórðungssjúkrahúss á Akureyri .. 

. Til heilbrigðisstofnana í Reykjavík .............. 
. Til ónæmisaðgerða ............00200000.... 0... 
- Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum laga nr. 65/1933, 

um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til 
Íslands ...........0000000 0. 0n nes 

. Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum laga nr. 66/1933, 
um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma .... 

. Styrkur til augnlækningaferða ...........0.000.. 

. Laun kynsjúkdómalæknis: 
a. Grunnlaun með uppbót ..........000000000... 
b. Verðlagsuppbót ...........22000. 0... 0... 

. Til læknisvitjanasjóða samkv. lögum nr. 59 4. júlí 
1982 2... 

. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðu- 
skólum ..........0.20.0seseesssns ss 

„ Kostnaður vegna laga nr.27/1945, um eyðing á rottum 
. Til ýmissa heilbrigðisráðstafana ................. 
. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs .......... 
. Styrkur til ýmissa sjúklinga, eftir úthlutun land- 

læknis ...........0.0000..0.. s.s 

. Hluti ríkissjóðs af launum ljósmæðra (áætlað) .. 

Samtals ... 

kr. 
  

28 876 
13 668 
  

1500 000 
500 000 

1000 000 
15 000 

2 000 

25 000 
7 200 

42 544 

30 000 

20 000 
50 000 

4 000 
12 000 

40 000 
640 000 

      28 228 715 
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Til samgöngumála er veitt: 

  

A. Vegamál. 

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ............. 103754 
b. Verðlagsuppbót ...........00.000%... 330560 

2. Ferðakostnaður verkfræðinga og til aðstoðar og 
mælinga 0000 0000... 

= Fært á ýmis verk af ferðakostnaði og launum 
verkfræðinga ...............0.0..000 0... 0... 

3. Annar skrifstofukostnaður 

II. Þjóðvegir: 
a. Til nýrra akvega: 

1. Reynivallavegur .................... 75000 
2. Reykjavegur ..........0.0000000..... 40000 
3. Hafnavegur ..............000000.0.. 25000 
4. Grindavíkurvegur .................. 25000 
5. Andakilsfossavegur ................ 75000 
6. Melasveitarvegur ................... 20000 
7. Mófellsstaðavegur .................. 20000 
8. Lundarreykjadalsvegur ............ 60000 
9. Skálpastaðavegur .................. 40000 

10. Flókadalsvegur .................... 10000 
11. Reykdælavegur ............0000.... 50000 
12. Hálsasveitarvegur .................. 75000 
13. Hvalfjörður ........................ 165000 
14. Þverárhlíðarvegur .................. 50000 
15. Hvítársíðuvegur .................... 90000 
16. Állftárósvegur ..….................... 40000 
17. Grímsstaðavegur ................... 40000 
18. Hraunhreppsvegur ................. 110000 
19. Hnappadalsvegur .................. 30000 
20. Kolviðarnesvegur .................. 20000 
21. Hítarnesvegur ...................... 10000 
22. Skógarnesvegur ...........0.000.0.. 10000 
23. Stakkhamarsvegur ................. 10000 
24. Lýsuhólsvegur ............0..000... 10000 
25. Ólafsvíkurvegur ................... 20000 
26. Útnesvegur ........0.00.00 0. 60000 
27. Hellnavegur .............00.000000... 10000 
28. Fróðárheiðarvegur ................. 180000 
29. Eyrarsveitar- og Fróðárhreppsvegur .. 90000 
30. Framsveitarvegur .................. 10000 
31. Bjarnarhafnarvegur ................ 10000 
32. Helgafellssveitarvegur .............. 35000 

kr. kr.   

1 034 314 

350 000   

1 384 314 

250 000   

1 134 314 
130 000 
  

    

1 264 314
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33. Skógarstrandarvegur ............... 110000 
34. Skógarstrandarvegur innan Dalasýslu 110000 
35. Vesturlandsvegur (sunnan Saurbæjar) 150000 
36. Miðdalavegur (fyrir ofan Fell) ...... 15000 
37. Haukadalsvegur .................... 25000 
38. Hörðudalsvegur ..............00.... 15000 
39. Laxárdalsvegur .................... 25000 
40. Laugavegur ............0000..0.00.... 10000 
41. Klofnings- og Skarðsstrandarvegur .. 105000 
42. Efribyggðarvegur á Fellsströnd ..... 25000 
43. Staðarhólsvegur .................... 30000 
44. Reykhólavegur ..................... 100000 
45. Gautsdalsvegur ..................... 20000 
46. Gufudalsvegur ..........0..00.00000.. 150000 
47. Fjarðarhlíðarvegur ................. 40000 
48. Barðastrandarvegur ................ 100000 
49. Rauðasandsvegur .........0..0.0.... 20000 
50. Örlygshafnarvegur ................. 200000 
51. Bíldudalsvegur Arnarfjarðarmegin .. 45000 
52. Tálknafjarðarvegur ................ 45000 
53. Suðurfjarðavegur ...........0.00... 30000 
54. Dalahreppsvegur ...........20..00... 30000 
55. Súgandafjarðarvegur ............... 70000 
56. Hjarðardalsvegur „............00... 20000 
57. Ingjaldssandsvegur .............0... 45000 
58. ÁAlftamýrarvegur ........000.00..... 20000 
59. Dýrafjarðarvegur .................. 200000 
60. Ögurvegur ...........0.000 0000... 160000 
61. Vatnsfjarðarvegur .................. 150000 
62. Fjarðavegur ........0.0.0.0000000.0.. 100000 
63. Snæfjallastrandarvegur ............. 40000 
64. Jökulfjarðavegur ................... 40000 
65. Ármúlavegur ..............00...... 20000 
66. Selstrandarvegur .............0.0.... 35000 
67. Kaldrananesvegur ........0...0.000... 35000 
68. Strandavegur ............0.00..00... 235000 
69. Reykjarfjarðarvegur ............... 95000 
70. Reykjarfjarðarvegur frá Veiðileysu til 

Djúpavíkur .............00.00200.0... 30000 
71. Vatnsnesvegur ............2..00002.. 80000 
72. Vesturárdalsvegur .................. 40000 
73. Miðfjarðarvegur ..............0...... 30000 
74. Austurárdalsvegur ................. 30000 
75. Austursíðuvegur ................... 40000 
16. Vesturhópsvegur ................... 30000 
71. Ásabæjavegur .........0..0000.0... 15000 
18. Vatnsdalsvegur vestan og austan .... 160000 
19. Skagastrandar- og Skagavegur ...... 100000 
80. Svínadalsvegur ............0.000.0.0... 60000 
81. Svínvetningabraut .................. 10000 
82. Norðurárdalsvegur ................. 15000 
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83. Gönguskarðsvegur „.............00... 70000 
84. Skagavegur .......000000000. 00... 10000 
85. Reykjastrandarvegur ............... 30000 
86. Sauðárkróksbraut ...........0.0..... 40000 
87. Sæmundarhlíðarvegur .............. 10000 
88. Skagafjarðarvegur ..............20... 70000 
89. Út-Blönduhlíðarvegur .............. 20000 
90. Hólavegur .........0000000 0... 0... 40000 
91. Hofsósvegur ........000.00000..0... 30000 
92. Siglufjarðarvegur ..............0... 190000 
93. Flókadalsvegur .......0.00000.00.0.. 25000 
94. Ólafsfjarðarvegur .........0..00..... 100000 
95. Hörgárdalsvegur ytri ............... 35000 
96. Vatnsendavegur .........0.0.00000.. 30000 
97. Eyjafjarðarbraut ............0...... 100000 
98. Laugalandsvegur ........000000000.. 30000 
99. Öxnadalsheiði ...........0.00000.0... 100000 

100. Svalbarðsstrandarvegur ............. 20000 
101. Grýtubakkahreppsvegir ............. 85000 
102. Fnjóskadalsvegir ........0.0.00..0.0.. 90000 
103. Kinnar- og Ljósavatnsskarðsvegir .. 80000 
104. Bárðardalsvegir ........0.00.0000..... 50000 
105. Laxárdalsvegur .........0.0.00000%. 30000 
106. Reykjahverfisvegur .............2... 35000 
107. Mývatnssveitarvegir ................ 45000 
108. Þingeyjarsýslubraut á Tjörnesi ..... 30000 
109. Kelduhverfisvegur ...........00..... 100000 

110. Hólsfjallavegur .......0.0.0000000... 65000 

111. Kópaskers- og Raufarhafnarvegur ... 90000 

112. Sandsvegur ......000000000 000... 10000 

113. Raufarhafnarvegur til Þistilfjarðar .. 65000 

  

114. Langanesvegur og Ytralónsvegur .... 50000 

115. Eiðisvegur ........0000000.0 00... 20000 

116. Bakkafjarðarvegur .......0000.00... 70000 

117. Sandvíkurheiði .........000000. 00... 30000 

118. Vopnafjarðarvegir: 
a. Strandavegur ............ 20000 
b. Vesturdalsvegur ......... 20000 
c. Fjallasíðuvegur .......... 30000 
d. Sunnudalsvegur .......... 20000 

90000 

119. Jökuldalsvegur ...........0...00002.. 30000 

120. Hlíðarvegur ........00000000 0000... 25000 

121. Hróarstunguvegur nyrðri ........... 20000 

122. Hróarstunguvegur eystri ............ 20000 
123. Kirkjubæjarvegur .................. 20000 
124. Fellavegur efri .................... 20000 
125. Fljótsdalsvegur .................... 40000 

126. Upphéraðsvegur ................0... 30000 
127. UÚthéraðsvegur .........0000000...... 30000 

128. Hjaltastaðavegur ................0... 20000 

kr. kr. 
  

   



129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 

144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 

171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
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Borgarfjarðarvegur ........0.00.00.. 150000 
Seyðisfjarðarvegur nyrðri .......... 20000 
Fjarðarheiðarvegur ................ 125000 
Skógavegur .......00000000....0.... 10000 
Norðurbyggðavegur í Skriðdal ...... 60000 
Mjóafjarðarvegur .........020.0.000.. 40000 
Eskifjarðarvegur ...........0.0...0.. 10000 
Vaðlavíkurvegur ........0.0.00000... 15000 
Fáskrúðsfjarðarvegur .............. 300000 
Vattarnesvegur .......0000000...... 15000 
Stöðvarfjarðarvegur ..........2.2... 90000 
Breiðdalsvíkurvegur ..........0.0.... 50000 
Berufjarðarvegur .......002000000.. 80000 
Geithellnavegur .......0.00000000.0. 60000 
Austurlandsvegur ......0.0...0.00... 220000 
Þar af til Fagradalsbrautar 70 þús. kr. 
Lónsheiðarvegur ..........00000.... 125000 
Almannaskarðsvegur .........20.0... 75000 
Nesjavegur .......0000000000..0..... 25000 
Hornsvegur .......0000000 00.00.0000. 20000 
Mýravegur ........000000000... 0... 25000 
Suðursveitarvegur .........0..000... 30000 

Öræfavegur ........0000000.. 0... 50000 
Síðuvegur ........0000000 00... 30000 
Suðurlandsvegur um Landbrot ...... 55000 
Landbrotsvegur ........000000000.0. 50000 
Búlandsvegur ......0.0000000...0.00. 25000 
Meðallandsvegur ......0000000.0000.. 40000 
Myýrdalssandsvegur ......000.00.0... 50000 
Myýrdalsvegur .......0000000..0...... 50000 
Dyrhólavegur ......0200000000..0.... 25000 
Stórhöfðavegur í Vestmannaeyjum .. 50000 
Eyjafjallavegur ........0000000000.. 25000 
Landeyjavegur ........000..0.0...0.. 70000 
Sandhólmavegur .......0000000000.. 20000 
Hólmavegur ........000000000...... 10000 
Landeyjavegur syðri ........02.0.2.. 40000 
Út-Landeyjavegur ......0.0..0.0.000.... 30000 
Bakkabæjavegur .......0.00000000.. 30000 
Vallarvegur .......020000 0... 0... 10000 
Rangárvallavegur ........0.00000.... 25000 
Oddavegur .......00000 000... 10000 
Þykkvabæjarvegur .......0.000.020.. 70000 
Þar af vegurinn Miðkot — Unhóll 20 
þús. kr. 
Árbæjarvegur ........20000000...... 70000 
Landvegur .......0000000 00... 70000 
Vetleifsholtsvegur .........0.0000... 35000 
Ásvegur ......00.00 nn 55000 
Heiðarvegur .......0.00000000.0.... 40000 
Gnúpverjahreppsvegur ..........02.. 20000 

kr. kr. 
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177. Grafningsvegur .................... 55000 
178. Hrunamannahreppsvegur ........... 45000 

179. Laugardalsvegur ................... 70000 
180. Skålholtsvegur ............00.0000... 30000 
181. Partavegur .............00.0..0.00.0..0.. 25000 
182. Þorlákshafnarvegur ................ 50000 
183. Bræðratunguvegur .................. 30000 
184. Hamarsvegur .............00.0..00.. 20000 
185. Auðsholtsvegur ............000.0.... 20000 
186. Selvogsvegur „...........000.00..0.. 100000 

—— |10105 000 
b. Viðhald ...............0.200000. ene 21000 000 

-———/ 31 105 000 

III. Brúargerðir: 
1. Hvítá við Barnafoss .........000000... ee 100 000 
2. Norðlingafljót ................0000 00... 100 000 
3. Stóra-Langadalsá ..............0000 000... n 0. 295 000 
4. Hvolsá ...........0.2.000.0... ss 150 000 
5. Gufudalsá .............0000..00 0. .v vs 225 000 
6. Skápadalsá ............00.00.0.. 0. 100 000 
7. Lambadalsá ..................00..nen 200 000 
8. Ísafjarðará ..............0000200 0 250 000 
9. Ósá .......00..00 0. 150 000 

10. Víðidalsá ................2002..000 00... 75 000 
11. Vatnsdalsá ..............200.0000 0 100 000 
12. Norðurá .............2..2200.. nes 200 000 
13. Glerá .............2000 00. 50 000 
14. Jökulsá á Brú .............0000 0000. 50 000 
15. Staðará í Bakkafirði ...............0.0.0.0..000... 230 000 
16. Sléttuá ..................00000 00 360 000 
17. Fossá ............0.... 00 100 000 
18. Skaftafellsá ..............0.0..000 0000 250 000 
19. Kerlingardalsá „................0.0..00 0000... 150 000 
20. Laugará ...............00.0000.. 0... 100 000 
21. Torfustaðaá .............0..02000 0 80 000 
22. Smábrýr ..............00000 00 750 000 

—| 4065 000 
IV. Fjallvegir ...................00 000... 400 000 
V. Til áhalda: 

1. Til verkfærakaupa .............00000000 0000... 100 000 
2. Til kaupa á vegavinnuvélum ................... 500 000 
3. Til bókasafns verkamanna ..............0.00... 6 000 

VI. Til sýsluvega: 606 000 
1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ............ 250 000 
2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 102/1933 .... 950 000 

1200 000 
VII. Til ræktunarvega: 

1. Í Vestmannaeyjum ...........0.00.00. 000... 30 000 
2. Í Flatey á Breiðafirði .......................... 10 000 
3. Í Flatey á Skjálfanda ...........000000...00.... 10 000



III. 

. Tðgjald til slysatryggingarinnar 
. Gjöld samkv. lögum nr. 16/1943, um orlof verkamanna 
. Fyrning áhaldahússins 

. Til flóabáta og vöruflutninga 
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4. Í Grímsey ............0. 000. 
5. Í Hrísey 

. Til steyptra og malbikaðra vega í kaupstöðum og 
verzlunarstöðum af bifreiðaskatti 
Til ferjuhalds „.............0.000000. 000. 
Til vegalagningar á landi ríkissjóðs í Kópavogi .... 

00.00.0000 00.00.. 

- Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu handa 
ferðamönnum 0000... eee eee eee eee see 

. Til verkstjóranámskeiðs, eftir ráðstöfun vegamála- 
stjóra og vitamálastjóra so... 

. Til fyrrverandi vegaverkstjóra og til vegaverkstjóra- 
ekkna, eftir tillögum vegamálastjóra 

00... 

0... 

Samtals A. ... 

B. Samgöngur. 

Skipaútgerð ríkisins 

Skipaútgerð ríkisins hefur yfirumsjón með ferðum 
flóabáta, sem fara eftir fastri áætlun. Skilyrði fyrir 
greiðslu styrksins er, að fyrir liggi efnahags- og 
rekstrarreikningur 1951 frá útgerð þessara báta, ef 
styrkupphæð til þeirra það ár hefur numið yfir 1000 
kr. Ferðaáætlun 1952 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. 

Ferðaskrifstofa ríkisins: 

1. Skrifstofukostnaður: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 281358 
2. Verðlagsuppbót .......... 124565 

— 405923 
b. Aukavinna ............00.00 000... 50000 
c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ..... 50000 
d. Annar kostnaður .........000000..... 82000 

kr. 
  

10 000 
8 000 

  587 923   

68 000 

100 000 
10 000 
60 000 

32 000 

10 000 

20 000 
150 000 
450 000 

2 124 

39 542 438 

5 015 000 
1604 000
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Landkynning ............20000000 0000... 0... 
Kostnaður á Keflavíkurflugvelli ................ 
Hóteleftirlit ...................2..00.0.00000..... 
Upplýsingaskrifstofa á Akureyri ................ 
Minjagripir .............220000 0000... 
Upplýsingaskrifstofa í London (% kostnaðar) .. n

ø
g
e
n
 

Rekstrarhalli greiddur úr sérleyfissjóði ............ 

Til umbóta við Geysi .........200200000 0... 0... 

Samtals B.... 

C. Vitamál og hafnargerðir. 

Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ............. 491851 
b. Verðlagsuppbót ..........000.00000. 228935 

720786 
—- Hluti af launum verkfræðinga o. fl. 
færður á hafnir .................0.0.... 255269 

2. Annar skrifstofukostnaður .............00000... 
3. Ferðakostnaður og fæðispeningar .............. 

Laun vitavarða: 
a. Grunnlaun með uppbót .........00000.......0.. 
b. Verðlagsuppbót .........0.220000000. 000... 
c. Aukagæzla og aðstoð .........00000.0 0000... 

Rekstrarkostnaður vitanna: 
a. Vitaskipið ..........00000.0000.. 0... 0... 
b. Vitarmir ...........0.020..o.ssessesse ss 

Viðhald og endurbætur vitanna ............0..0.0.0.. 
Sjómerki og viðhald sæluhúsa .............000.... 

. Til viðhalds og endurbóta á róðrarmerkjum í Faxa- 
flóða ......2.0002000000venes ser 

. Til áhalda .................200. 00. .es en 

. Til hafnarmannvirkja og lendingarbóta: 
Akranes ..........000.0 00... 
Akureyri .....0..0.....00. 00 
Arnarstapi ..............200.0.0.. 0... 
Bakkafjörður ..............020.00000 0000... 
Blönduós ..............00%00 0... nn 
Bolungavík .............00.0000 0000. 
Borgarfjörður eystri ............00.0.0000..... N

R
 

ST
R 

0 
RO

 
få
 

kr. kr. 
  

852 923 

167 923 

100 000 
75 000 
10 000 
20 000 
10 000 
50 000 

685 000 

60 000 
    

6 679 000 
    

465 517 
135 000 
25 000 
  

251 550 
138 352 
52 000 
  

890 000 
1050 000 
  

  250 000 
200 000 
15 000 
50 000 
15 000 
60 000   40 000 

625 517 

441 902 

1 940 000 
250 000 
100 000 

60 000 
550 000 
80 000
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Borgarnes ................0.0..0000 
Breiðdalsvík ................0.0.0000 0000. 

. Dalvík ...........0..00. 00 

. Drangsnes ..........0...0..0..00 
Eskifjörður ..................0.0.0.0.0...... 
Eyrarbakki ................000..... 
Fáskrúðsfjörður ...........0.000000.. 0... 

. Flatey á Skjálfanda .............0.0........... 
Flateyri .............000000 00. 
Gerðavör ............0.0.02.. 0 
Grafarnes .............0.20000 0 

. Grenivík „............0...0..0 0. 
Grímsey ..............0.. 0 

- Grunnavík ..............00..2. 0. 
. Hafnarfjörður .............0..0 00. 

Hafnir ................2..2 00. 
Haganesvík „..............000.00000 000 

- Hauganes .................000 0000. 
Hellnar ............2..00000. 0 

. Hnífsdalur ..............0..0..002. 000. 

Hofsós ............00.. 0000 

Hólmavík ...............200 0000 

. Hrísey .................000 0... 

. Ísafjörður .................000.0. 000 
- Járngerðarstaðir ....................000.00.0... 
. Kaldrananes ................00.000 0000... 
. Kópasker ...............000.000. 00... 
- Neskaupstaður .............00.000.0 000... 

Ólafsfjörður ...........0..0.0000 0. 
- Ólafsvík .........0...0.000 200 
. Patreksfjörður ................000..0000 0... 
. Raufarhöfn .................00000 000... 
. Sandgerði .............000000 00... nn 
. Sauðárkrókur .............0..00000. 00. 
. Seyðisfjörður ..............0200000. 00... 
. Siglufjörður .............000...00 000. 
- Skagaströnd ...............00.0.0000.00. 
. Stokkseyri ..............0.0.000... nn 

Stykkishólmur ..............00000000 000... 
. Súðavík .............00.00000 00. 

Suðureyri .............0.2.0000 0. 
. Svalbarðseyri ..................0000000 00... 

Tálknafjörður ..................0..000.0000. 
- Vestmannaeyjar ..............000.0.000 0... 

Vogar ...............00 000. 
Vopnafjörður ............00.0.000000 0000 
Þorlákshöfn ...............0000 0000. 

. Gjögur .............0....00 0000 
Krossar (í eitt skipti fyrir öll, gegn jafnmiklu 
framlagi annars staðar að) ..........000000.... 

- Landshöfnin í Keflavik og Njarðvíkum ........ 

kr. 
  

  

45 000 
30 000 
60 000 
27 000 
70 000 
50 000 

175 000 
11 000 

200 000 
25 000 
60 000 
50 000 
25 000 
15 000 

250 000 
85 000 
35 000 
10 000 
15 000 
10 000 
60 000 
25 000 
30 000 

125 060 
175 000 

7 000 
80 000 
80 000 

175 000 
70 000 

200 000 
100 000 
180 000 
250 000 
110 000 
150 000 
70 000 
30 000 

100 000 
30 000 
60 000 
25 500 

100 000 
250 000 
70 000 
50 000 

200 000 
30 000 

5 000 
250 000  



II. 

  

  

  

  

  

  163 594 
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58. Landshöfnin á Rifi á Snæfellsnesi .......... ET 500 000 
59. Til lendingarbóta fyrir eftirfarandi staði vid Ísa- 

fjarðardjúp, gegn jafnmiklu framlagi annars 

staðar að: 
a. Melgraseyri ........000000.. 0... 20000 
b. Skálavík ......0.000000000 0... 10000 
c. Vatnsfjörður ........02000000.0..0.. 30000 

— 60 000 
| 5 525 500 

Til hafnarbótasjóðs samkvæmt lögum .............… 1 660 000 

. Til ferjuhafna: 
1. Í Hornafirði ............00000.... sn. 250 000 
2. Á Brjánslæk ........20.000000 000... 135 000 385 000 

Samtals C. ... 11617 919 

D. Flugmdl. 

Stjórn flugmála: 
Skrifstofukostnaður: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 442920 
2. Verðlagsuppbót .......... 186744 

— 629664 

b. Aukavinna ......0000000 000... 0... 50000 
c. Annar kostnaður ........000000000... 310000 

—-— 989 664 

— Endurgreitt vegna alþjóðaflugþjónustunnar .. 220 000 

— 769 664 
Reykjavíkurflugvöllur: 
1. Lendingarstjórn: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 202172 
2. Verðlagsuppbót .......... 95690 

— 297862 
b. Annar kostnaður ........0.000.0.0.... 80000 

— 377 862 
2. Slökkviliðsdeild: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun med uppbåt .. 169542 
2. Verðlagsuppbót .......... 81158 

—— 250700 

b. Aukavinna .....00.0000000 00... 50000 
c. Annar kostnaður .......0000000.00.0. 60000 

3. Sjóflughöfn o. fl.: 360 700 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 87408 
2. Verðlagsuppbót .......... 41186 

— 128594 
b. Annar kostnaður ........0000.00000.. 35000  
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4. Vélaverkstædi: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbåt .. 60030 
2. Verðlagsuppbót .......... 27862 

——-——— 87892 
b. Laun vélvirkja og timakaupsmanna .. 375000 
c. Efni og varahlutir ................. 175000 
d. Benzin og olíur ..............0.0.... 200000 
e. Annar kostnaður ................... 75000 

912892 
— Seld vinna og akstur ................ 750000 

—— 162 892 
5. Trésmíðaverkstæði: 

a. Laun trésmiða og aðstoðarmanna .... 290000 
b. Efni og verkfæri ................... 100000 
c. Annar kostnaður ................... 50000 

440000 
= Seld vinna ............00000 0... 0... 400000 

— 40 000 

6. Viðhald og varðveizla mannvirkja: 
a. Laun ............0.0.00 0000... 597765 
b. Efni, aðkeypt vinna, viðgerðir o. fl. .. 1000000 

———— (1597 765 

7. Annar kostnaður ............0.00.000. 0. 225 000 
——/ 2927 813 

III. Keflavíkurflugvöllur: 
1. Skrifstofukostnadur: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun med uppbåt .. 100395 
2. Verðlagsuppbót .......... 44173 

— 144568 
b. Annar kostnaður ................... 80000 

—.—.— 224 568 
2. Lendingarstjórn: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 167670 
2. Verðlagsuppbót .......... 73701 

— 241371 
b. Annar kostnaður ................... 50000 

—.—— 291 371 
3. Flugumsjón: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 278588 
2. Verðlagsuppbót .......... 127322 

—— 405910 
b. Annar kostnaður ................... 60000 

— 465 910



  

  

  

  

  

  

36 
13. gr. 

kr. kr. 

4. Flugvélaafgreiðsla: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 404744 
2. Verðlagsuppbót .......... 191473 

596217 

b. Laun afgreiðslumanna .............. 432216 

c. Annar kostnaður ........0.020000... 100000 
— | 1 128 433 

5. Tryggingargjöld .........022000000.. 00.00.0000... 83 000 

6. Viðhald húsa og rekstur rafstöðva ............ 100 000 
— 2293 282 

IV. Aðrir flugvellir og sjóflughafnir ............20..... 820 000 

V. Loranstöðin á Reynisfjalli ...........0000.0.0.0...0... 860 000 

—- Alþjóðatillag, 99% .......ccccceeeeenrn0 817 000 
43 000 

VI. Rekstur fjarskiptistöðva ......0..00000000 000... 0... 220 000 

VII. Ferðakostnaður og mælingar flugvalla ............. 65 000 

VIII. Kostnaður við alþjóðaflugmálastofnunina og flug- 

málaráðstefnur: 
1. Framlag til ICAO ........0000000e00 ne nn... 100 000 

2. Ferðakostnaður ........2.0000000. 000... 0... 60 000 
160 000 

IX. Þjálfun starfsmanna í flugvallarekstri ............ 150 000 

X. Styrkir til námsmanna og starfsemi áhugamanna .. 60 000 

XI. Loftferðaeftirlit „...........0200000..n en. 175 000 

XII. Alþjóðaflugþjónustan: 
1. Flugumferðarstjórn ..........02000 00... 0... 825 000 

2. Fjarskiptaþjónustan ........002000000.0...0.0.00. 5 049 380 

3. Veðurþjónustan ........20000000 00... 0... 2 951 300 

8 825 680 

— Alþjóðatillag, 88% ......0..00000000 0... 7 166 598 

1 059 082 

XIII. Kostnaður við tæknilega aðstoð (í eitt skipti fyrir öll) 250 000 

8 992 841 
Tekjur af flugvöllum eru áætlaðar: 

1. Af Reykjavíkurflugvelli ........2.20000000 00... 0000. 850 000 

2. Af Keflavíkurflugvelli .........2.0000000. 00.00.0000... 4 750 000 

3. Af öðrum flugvöllum .........0000 000 enn... 75 000 
5 675 000 

Samtals D. ... 3 317 841      
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A. Kirkjumál. 

I. Biskupsembættið: 
1. Laun biskups og starfsmanna á skrifstofu hans: 

a. Grunnlaun með uppbót ............. 91734 
b. Verðlagsuppbót ........0.000000.00.. 40844 

2. Ljós og hiti í biskupsbústaðnum .............. 
3. Risna .............22000000 00 ne nn 
4. Annar skrifstofukostnaður .................2... 
5. Ferðakostnaður biskups ..........0000000.00.. 

II. Embætti sóknarpresta og prófasta: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ............. 3314070 
b. Verðlagsuppbót ..........00..0.00... 1507119 

2. Embættiskostnaður presta ...........00000...0.. 
3. Til endurbóta á gömlum íbúðarhúsum á prests- 

setrum ...........0002 000 
4. Prestmötuandvirði, úttektarkostnaður á prests- 

setrum, vextir af seldri prestmötu, jarðabóta- 

greiðslur o. fl., sem áður var greitt úr prestlauna- 
sjóði (áætlað) .......0.00000.000 000. 

5. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafa- 
prestar og prestsekkjur njóta samkv. lögum .... 

III. Til söngmálastjóra þjóðkirkjunnar: 
1. 
2. 
3. 

Grunnlaun með uppbót 
Verðlagsuppbót 
Ferðakostnaður 

so... 0... 

000... .....600000000000000000 80. 

#00... ..0080800.000000000.0 

IV. Til eflingar kirkjusöngs skv. ráðstöfun söngmálastjóra 
V. Húsaleiga vegna söngskóla þjóðkirkjunnar 

VI. Til að gefa út ársskýrslu þjóðkirkjunnar 00.00.0000. 

VII. Til styrktar málgagni fyrir hina íslenzku þjóðkirkju 

I. 

Samtals A. ... 

B. Kennslumál. 

a. Háskólinn: 
1. Laun kennara og annarra starfsmanna: 

a. Grunnlaun með uppbót 1334920 
b. Verðlagsuppbót 536577 

Til risnu háskólarektors 
Hiti, ljós og ræsting 

Til tannlækningastofu ............0...... 
Til rannsóknarstofu í lyfjafræði 
Til rannsóknarstofu í heilbrigðisfræði ... 

0000... 

......... 

Þ
o
r
 go 
19 
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132 578 
8 000 
6 000 

12 000 
8 000 

166 578 

4 821 189 
285 000 

500 000 

55 000 

75 000 
5 736 189 

31 050 
14 169: 

2 400 
47 619 
22 500 

6 000 
2 500 
7 500 

5 988 886 

1871 497 
7 500 

280 000 
16 000 

7 000 
7 000
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7. Til stundakennslu og landmælinga ....... 
8. Til áhaldakaupa læknadeildar ........... 
9. Til námskeiða og heimsókna erlendra vís- 

indamanna ........0000000.00.0 0... 0... 
10. Námskeið í uppeldis- og kennslufræðum 
11. Til verklegrar kennslu í meinafræði og 

sýklafræði ...........2.00000. 0... 0... 
12. Ýmis útgjöld ...............0.00.. 000... 

b. Tilraunastofa háskólans á Keldum: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót ....... 269314 
b. Verðlagsuppbót ............... 129231 

2. Annar kostnaður ..........0.000000....... 

= Tekjur .........0.0000000.00.00 0... 

Til styrktar íslenzkum námsmönnum: 
a. Til styrktar íslenzkum námsmönnum erlendis 
b. Framlag til styrktarsjóðs námsmanna ...... 
c. Framlag til Lánasjóðs stúdenta ............. 

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. 

Fræðslumálastjóraembættið: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .......... 244440 
b. Verðlagsuppbót .............0.... 111472 

2. Annar kostnaður ..........000000000.0.0..0..... 

Menntaskólinn í Reykjavík: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .......... 523035 
2. Verðlagsuppbót ...........0..0... 232445 

Stundakennsla ...........00000000 00... 00... 
Hiti, ljós og ræsting ...........000000.0....... 
Viðhald húsa og áhalda ................0.... 
Náms- og húsaleigustyrkir .................. 
Styrkur til bókasafns skólans 
Styrkur til bókasafnsins Íþöku 
Til prófdómara ..........000000000 00... 
Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ =

D
 

m
m
 
0
 

5 

kr. kr. 
  

152 000 
20 000 

30 000 
35 000 

17 000 
300 000 
  

398 545 
200 000 

598 545 
200 000 
  

875 000 
400 000 
300 000 
  

  
355 912 
125 000 

755 480 
690 000 
200 000 
120 000 
35 000 

3 000 
5 000 

30 000 
10 000   

2 742 997 

398 545 

1575 000 

480 912
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j. Námsferðir ..........00000000 000... 0... 3 000 
k. Annar kostnaður ........0000000000....0.00.. 35 000 
1. Fyrning ........002000000 000. nn ann... 4 107 

—— 1890 587 
V. Menntaskólinn á Akureyri: . 

a. Föst laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .......... 440523 
2. Verðlagsuppbót ......00.0000.00.. 197777 

— 638 300 

b. Stundakennsla ..........000000.0... 0... 0... 373 000 
c. Hiti, ljós og ræsting ...........0000000000... 185 000 
d. Viðhald húsa og áhalda .................... 40 000 
e. Námsstyrkir .......00000000 000... 15 000 
f. Til bóka og áhalda .........00.00000.00.0000. 5 000 

gs. Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 10 000 
h. Námsferðir ..........0000000 0000... 3 000 
i. Annar kostnaður ..........2.00000........... 50 000 
j. Fyrning ............00000 0000 2794 

—-—| 1322 094 
VI. Menntaskólinn á Laugarvatni: 

a. Föst laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .......... 137655 
2. Verðlagsuppbót ......000000000.0.. 59767 

— 197 422 
b. Stundakennsla .........000000 00... nn... 58 924 
c. Húsnæði, ljós, hiti og ræsting .............. 40 000 
d. Prófkostnaður ...........0.000. 0... 0... 0... 8500 
e. Til bókakaupa ......00.0000000 0... 5 000 

f. Annar kostnaður ........00.00000 0... 0... 30 000 

. —.—.—.—— 339 846 
VII. Kennaraskólinn: 

1. a. Föst laun: 
1. Grunnlaun með uppbót 270669 
2. Verðlagsuppbót ....... 121983 

— 392652 
b. Stundakennsla ......0..0.00.00.0... 145000 
c. Hiti, ljós og ræsting ............ 35000 
d. Bækur og áhöld ................ 10000 
e. Námsstyrkir .......0.000000000... 15000 
f. Viðhald húsa og áhalda ......... 20000 

sg. Annar kostnaður .........0...... 70000 
h. Fyrning ........020200 0... 0... 1332 

— 688 984 
2. Handíðadeild: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót 93150 
2. Verðlagsuppbót ....... 42504 

—— 135654 

b. Stundakennsla .........0000000... 24500 
c. Annar kostnaður ................ 90000 

—— 250 154 
—.——— 939 138
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Handíðaskólinn, stofnstyrkur ................... 

Stýrimannaskólinn: 
a. 

„
0
 

A
N
 

5 

g. 

Föst laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ........... 159390 
2. Verðlagsuppbót ..............2.... 71795 

  

Stundakennsla .............00000000 000 ...... 
Hiti, ljós og ræsting ..................0000.. 

. Til áhaldakaupa ............0.0.00000. 0000... 
Til kaupa á radartækjum, síðari greiðsla . 

. Til námskeiða utan Reykjavíkur og vegna 
yfirmanna á varðskipum ríkisins ........... 
Annar kostnaður ..............0000000000... 

Vélstjóraskólinn: 
a. 

ao
 

€. 

Föst laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .......... 182160 
2. Verðlagsuppbót ............0..... 80056 

Stundakennsla „...............000000..0.0.00. 
Hiti, ljós og ræsting ..............0000000.... 
Til niðursetningar á vélum til kennslu í skól- 
anum 00.00.0000... 000. 

Sjómannaskólahúsið: 
a. 

b. 
c 
d. 

Húsvarzla og reikningshald: 
1. Grunnlaun með uppbót ........... 28260 
2. Verðlagsuppbót .........0.0000... 13527 

Annar kostnaður ...........0.0000000..00.000.. 
„ Opinber gjöld ..............0000000.00... 0... 

Fyrning ................0.000000 0000. 

Endurgreiddur kostn. af hita og ræstingu 275000 
Húsaleiga ..............0.00.0000 0000... 50000 

Búnaðarkennsla: 

1. Bændaskólinn á Hólum: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun með uppbót 117300 
2. Verðlagsuppbót ....... 55083 

172383 
b. Stundakennsla ............00..... 46800 
c. Til verklegs náms ............... 35000 
d. Hiti, ljós og ræsting ............ 70000 
e. Til verkfærakaupa ............... 25000 
f. Til viðhalds ..................... 50000 
g. Til kennsluáhalda ............... 5000 
h. Til vélaverkstæðis ............... 35000 
i. Til viðhalds á leikfimishúsi ...... 75000 

kr. kr.   

231 185 
175 000 
80 000 
15 000 
60 000 

59 000 
20 000 
  

262 216 
130 000 
75 000 

60 000 
55 000 
  

423 179 

325 000 

  
41 787 

350 000 
23 000 

8 392 

  

15 000 

610 185 

582 216 

98 179
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j. Annar kostnaður ............ 
k. Fyrning ..................... 

2. Bændaskólinn á Hvanneyri: 
a. Föst laun: 

  

1. Grunnlaun með uppbót 159390 
2. Verðlagsuppbót ....... 

Viðhald og annar kostnaður 

a
 

n
e
 

3. Garðyrkjuskólinn á Reykjum: 
a. Föst laun: 

Stundakennsla ............... 
Til verklegs náms ........... 
Hiti, ljós og ræsting ........ 
Til verkfærakaupa ........... 
Til verkfærasafns ............ 

Til vélaverkstæðis „.......... 

Fyrning .............0.0....... 
Til framhaldsdeildar ........ 

71795 

1. Grunnlaun með uppbót 104220 
2. Verðlagsuppbót ....... 

5
 

mo
 
0
5
 

XIII. Iðnfræðsla: 

a. Til iðnskólahalds ............... 

Hiti, ljós og ræsting ........ 
Til kennsluáhalda og verkfærakaupa 50000 
Viðhald skólahúsa ........... 
Til raforkuframkvæmda ..... 
Til garðyrkjutilrauna ........ 
Annar kostnaður ............ 
Fyrning ..................... 

51503 

Ríkisstjórnin úthlutar styrk þessum að 
fengnum tillögum fræðslumálastjóra og Lands- 
sambands iðnaðarmanna, þó ekki yfir % 
rekstrarkostnaðar til hvers skóla. 

Iönskólarnir skulu senda fræðslumálastjórn- 
inni skýrslu um starf sitt. 

b. Til framhaldsnáms erlendis .... 

XIV. Verzlunarskólar o. fl.: 

a. Til Verzlunarskóla Íslands ...... 
b. Til Samvinnuskólans ........... 

c. Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda . 

XV. Almenn barnafræðsla: 

1. Laun kennara í föstum skólum: 

a. Grunnlaun með uppbót ...... 
b. Verðlagsuppbót .............. 

  

  

  

      

14. gr. 

kr. kr. 

…. 20000 
FR 870 
— 535 053 

231185 
….… 45200 
.…… 50000 
.…. 85000 
.…. 25000 
eee 1000 
.…. 100000 
„22. 85000 
FR 883 
.…. 75000 

648 268 

155723 
2... 85000 

.…. 35000 

.…. 12000 
….… 25000 
.…. 12500 
0. 678 

rr 325 901 

09 222 
……ss0e0ee…0… 460 000 1 5 2 

FIRIR 35 000 
495 000 

so 167 000 
FR 33 500 

2000 
202 500 

.…. 11329164 

.… 5373776 

———— |16702940
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14. gr. 

kr. kr. 

2. Laun farkennara: 
a. Grunnlaun med uppbót .......... 1314483 
b. Verðlagsuppbót ......000000000... 795162 

———— | 2 109 645 
3. Til aukakennara og stundakennslu .......... 35 000 

4. Til kennslueftirlits: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót 150075 
2. Verðlagsuppbót ....... 66136 

— 216211 
b. Ferðakostnaður .................. 70000 

286 211 

5. Til framkvæmdar sundskyldu í barnaskólum 
samkvæmt tillögum íþróttafulltrúa .......... 390 000 

6. Styrkur til byggingar barnaskóla, íbúða fyrir 
skólastjóra og kaupa á skólabílum .......... 2 100 000 

7. Til fyrrv. barnakennara eftir till. fræðslumála- 
stjora serene ener 50 000 

8. Ráðskonukaup við heimavistarskóla: 
a. Grunnlaun með uppbót .......... 235000 
b. Verðlagsuppbót ........0.00...0.0.. 129250 

—— 364 250 
9. Akstur skólabarna ........00000000000..0.0.. 100 000 

10. Endurgreiðsla á % rekstrarkostnaðar barna- 

skólanna (áætlað) .........0.0000000...0.0.0.. 2 600 000 
11. Styrkur til tímaritanna „Menntamál“ og „Heim- 

ili og skóli“, 3000 kr. til hvors auk 3000 kr. 
styrks til „Menntamála“ gegn því að ritið sé 
sent öllum skólanefndarformönnum ókeypis .. 9 000 

12. Gjöld skv. 112. og 113. gr. laga um almanna- 
tryggingar ............20.00 0000... 140 000 

13. Til kennaranámskeiða ..........0..0000000000.. 12 000 

—|24899 046 

XVI. Gagnfræðamenntun: 
1. Til alþýðuskólans á Eiðum: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót 144210 
2. Verðlagsuppbót ....... 68303 

— 212513 
b. Til verklegs náms og aukakennslu 75000 
c. Hiti, ljós og ræsting ............ 80000 
d. Til kennsluáhalda .............. 5000 
e. Annar kostnaður ................ 45000 
f. Til viðgerða á rafveitu .......... 12500 

gs. Fyrning ........000000.0 0000... 693 
——— 430 706 

2. Til héraðs- og gagnfræðaskóla: 
a. Grunnlaun með uppbót .......... 5387921 
b. Verðlagsuppbót .......000.0000.00... 2599269
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14. gr. 

kr. kr. 

c. Hluti ríkissjóðs af öðrum rekstrar- 
kostnaði og stundakennslustyrkur 3436765 

11423955 
3. Styrkur til byggingar gagnfræða- og héraðsskóla | 1 250 000 
4. Til námsstjóra við framhaldsskóla: 

a. Grunnlaun með uppbót .. 67275 
b. Verðlagsuppbót .......... 26012 

93287 
c. Ferðakostnaður .............0.... 25000 

—.—— 118 287 

5. Til Snorragarðs í Reykholti ................ 10 000 
6. Til Skallagrímsgarðs í Borgarnesi ........... 5 000 
7. Til unglingafræðslu eftir tillögum fræðslumála- 

stjóra .......02000000 00 ess 45 000 
8. Til bókasafna við héraðsskóla .............. 3 600 
9. Til handiíðaskólans: 

a. Laun skólastjóra: 
1. Grunnlaun ............ 35190 
2. Verðlagsuppbót ....... 15120 

50310 
b. Annar kostnaður „...........2... 45000 

— 95 310 

10. Til námsflokka undir eftirliti fræðslumála- 
stjórnarinnar ..........0000000 000... 71 550 

11. Til útgáfu námsbóka fyrir gagnfræðaskóla .. 10 000 
——|13463 408 

XVII. Húsmæðrafræðsla: 
1. Til húsmæðraskóla: 

a. Grunnlaun með uppbót .......... 1119762 
b. Verðlagsuppbót ......0000000.0... 558286 
c. Hluti ríkissjóðs í öðrum rekstrar- 

kostnaði ........0202000000.. 0... 313485 
—— (1991 533 

2. Til byggingar húsmæðraskóla ............... 740 000 
3. Til húsmæðraskóla Ingibjargar Jóhannsdóttur 

á Löngumýri ........0.000000.. 0... 25 000 
4. Til húsmæðraskóla Árnýjar Filippusdóttur ... 15 000 
5. Til húsmæðrakennaraskólans: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót 85905 
2. Verðlagsuppbót ....... 40838 

— 126743 
b. Stundakennsla og aðstoð ........ 19000 
c. Annar kostnaður „............... 60000 

— 9 
6. Til námsstjóra: 205 743 

a. Grunnlaun með uppbót .. 22080 
b. Verðlagsuppbót .......... 12105 

34185 

c. Ferðakostnaður „...........002... 7500 
— 41 685 

3 018 961  



XVIII. 

XIX. 

XX. 
XXI. 
XXII. 

XXIII. 
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14. gr. 

kr. kr. 

Til íþróttamála: 
1. Til íþróttakennaraskóla ríkisins: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót 62100 
2. Verðlagsuppbót ....... 28336 

— 90436 
b. Stundakennsla ................... 25000 
c. Íþróttatæki .................... 10000 
d. Ræsting og húsaleiga ............ 22000 
e. Lagfæring íþróttavalla ........... 20000 
f. Viðhald og hitalögn í fimleikahús 

skólans .........02000000 000... 25000 
gs. Kaup á landi og húseignum af Laug- 

arvatnsskóla .„.................... 150000 

0 342 436 
2. Til íþróttasjóðs .............002000...... 0... 600 000 
3. Til íþróttasambands Íslands til þess að hafa 

fastráðinn framkvæmdastjóra ..........00... 15 000 
4. Laun Ólafs Pálssonar til eftirlits með sund- 

kennslu og til prófdómarastarfa: 
a. Grunnlaun með uppbót .......... 10266 
b. Verðlagsuppbót .................. 5646 

——— 15 912 
5. Laun Lårusar Rist, sundkennara: 

a. Grunnlaun „........0.000000....0.. 7800 
b. Verðlagsuppbót .................. 4290 

— 12 090 
6. Til íþróttaskóla Sigurðar Greipssonar ........ 15 000 
1. Til ferðakennslu í íþróttum ................. 30 000 
8. Til útgáfu handbóka um skólaíþróttir ...... 5000 
9. Til leiðbeiningar í starfsíþróttum á vegum Ung- 

mennafélags Íslands samkvæmt fyrirmælum 
ráðherra .....,..........02.000.0 0. 15 000 

1 050 438 
Til kennslu heyrnar- og målleysingja: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .......... 115460 
b. Verðlagsuppbót ..............0... 54663 

—— 170 123 
2. Fædiskostnadur ............0.0000. 00... 80 000 

3. Kaup starfsstúlkna ..........0.00000 0000... 74 000 

4. Annar kostnaður ...........20.000000..00.0.. 75 000 
5. Fyrning ...........0.0000. 00... 1352 

400 475 
Til matsveinanámskeiðs ...............0...0.00... 30 000 
Kostnaður við barnaverndarráð ................ 50 000 
Til blindrastarfsemi ............0..000000.. 0. 30 000 

Ríkisstjórnin skipti styrknum milli Blindra- 
vinafélagsins og Blindrafélagsins. 
Til Kristjáns Geirmundssonar til að setja upp fugla 
fyrir náttúrugripasafnið og skóla .............. 4 500
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14. gr. 

kr. kr. 

Til Hallgríms Helgasonar tónskálds, til að safna 
íslenzkum þjóðlögum og gefa þau út: 
a. Styrkur ........000200000 0000 nn 10 500 
b. Ferðastyrkur .........00000000 000... y 2 000 12500 

Til Menningar- og frædslusambands albydu .... 5 000 
Til Skáksambands Íslands ............00.0.0.... 5 000 
Til menningarsjóðs Blaðamannafélags Íslands 10 000 
Til Alþýðusambands Íslands ............0...... 50 000 
Til rannsókna á þroskastigi íslenzkra skólabarna: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .......0.00000.. 0... 60030 
b. Verðlagsuppbót ......0000000000.. 27860 

— — 87 890 

2. Annar kostnaður .........00.000.... 0... 32 000 
119 890 

Til dr. Sveins Bergsveinssonar, til rannsókna á ís- 
lenzkri hljóðsögu og framburði í íslenzku ...... 15 000 
Til styrktar erlendum námsmönnum í íslenzkum 
skólum, skv. ákvörðun menntamálaráðuneytisins 50 000 

Samtals B. ... 56 445 639      
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15. gr. 

Til bókmennta, lista og vísinda er veitt: 
  

A. Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi. 

I. Landsbókasafnið: 
1. 

"
R
H
 

W 
nm

 
Laun: 
a. Grunnlaun med uppbót .......... 251845 
b. Verðlagsuppbót .................. 111855 

  

Til bóka-, timarita- og handritakaupa og bók- 
bands .........0...20000000 enn 
Til Þorsteins Konráðssonar ................. 
Til þess að semja og prenta skrá um handrit 
Til árbókar ............2000000 000... 0... 
Til samningar og prentunar íslenzkrar bóka- 
skrár .........00000000 0000 00. 

II. Þjóðskjalasafnið: 
1. 

2. 

3. 

Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót ........... 137655 
b. Verðlagsuppbót .........0.000000.. 59767 

    

Til bókbands, bóka- og handritakaupa og til 
umbúnaðar skjala ..........000000000.....00.. 
Ýmisleg gjöld ..................000000 00... 

III. Þjóðminjasafnið: 
1. 

þe
 S
O
S
 

Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót ........... 131070 
b. Verðlagsuppbót .................. 55322 

    

Til aðstoðar, tímavinnu, til þess að útvega gripi, 
til áhalda og aðgerðar safngripa, bóka og rit- 
fanga .......00..02000000 00. 
Til rannsókna og ferðakostnaðar ............ 
Til sjóminjasafns ..............0000000.000.. 
Til viðhalds gamalla bygginga .............. 
Til hljómplötusafns ..............00.000000.0.. 
Til uppsetningar Þjóðminjasafns ............ 
Til rekstrar hússins „....................... 
Til örnefnasöfnunar „..............000.0.0.. 
Til kaupa á kvikmynd Vigfúsar Sigurgeirssonar 
frá ferðum forseta Íslands .................. 

IV. Listasafn ríkisins: 

1. 

2. 

Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót .......... 25272 
b. Verðlagsuppbót .................. 12839 

Annar kostnaður ..........000000 0000... 

kr. kr. 
  

  

363 700 

190 000 
1200 
5 000 

20 000 

15 000 
25 000 

197 422 

15 000 
3 000 

186 392 

45 000 
12 000 
3500 

80 000 
5 000 

130 000 
150 000 
30 000 

15 000 

38 111 
20 000   

619 900 

215 422 

656 892 

58 111
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V. Nåtturugripasafnid: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbåt .......... 91971 
b. Verðlagsuppbót ......0.000.00020.. 41122 

—— 133 093 
2. Til kaupa á náttúrugripum og uppsetningar dýra 12 000 
3. Til kaupa á bókum ........0.0000000...0.0.0.. 6 000 
4. Til kaupa á safnahirzlum, áhöldum og tækjum 30 000 
5. Til rannsókna og ferðakostnaðar ............ 8 000 
6. Til fuglamerkinga ..........000000000.0..00.00. 5 000 
7. Til útgáfu á Acta naturalia islandica ........ 12 000 
8. Ýmis gjöld ..........0020000000. 00... — 33 000 239 093 

VI. Til Hins íslenzka nåtturufrædifélags ............ 15 000 

Safnahúsið: 
1. Laun dyravarðar: 

a. Grunnlaun með uppbót .......... 21060 
b. Verðlagsuppbót ........000000.0.. 11583 

—.—— 32 643 
2. Til hita, ljósa og opinberra gjalda .......... 45 000 
3. Til viðhalds, áhalda og ræstingar ............ 45 000 

4. Ýmis gjöld ...........000000 0... 00... 15 000 
5. Til innréttingar í Safnahúsinu .............. 150 000 
6. Til viðgerðar á þaki Safnahússins ............ 210 000 

7. Fyrning ........2.00000 00 n eens 4188 
501 831 

Styrkir til bókasafna og lesstofa: 
1. Til amtsbókasafnsins á Akureyri ............ 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 amtsbókasafnsins á Seyðisfirði .......... 10 000 
5. Til bókasafns Neskaupstaðar ................ 3750 
6. Til bókasafns Siglufjarðar .................. 6 250 
7. Til bókasafns á Bíldudal ................... 1200 
8. Til bókasafns á Djúpavogi .................. 1200 
9. Til bókasafns Vestmannaeyja ............... 6 250 

10. Til iðnbókasafns í Reykjavík ............... 2500 
11. Til bæjarbókasafns Reykjavíkur, þó ekki yfir 

16 kostnaðar ..........200200.. 0... 0. 37 500 
12. Til bókasafna á Vífilsstöðum, Kristnesi, Reykja- 

lundi og landsspítalanum, 2 þús. kr. til hvers 8 000 
13. Til amtsbókasafnsins í Stykkishólmi ........ 10 000 
14. Til sýslubókasafnsins á Sauðárkróki ........ 3 000 
15. Til sýslubókasafnsins á Blönduósi ........... 2000 
16. Til sýslubókasafnsins á Hvammstanga ...... 2 000 
17. Til héraðsbókasafns Suðurlands ............. 3 000 
18. Til héraðsbókasafns Borgarfjarðar í Borgar- 

NES ......02000 0000 3 000 
19. Til sýslubókasafna, gegn eigi minna tillagi frå 

sýslusjóðum .........02000000 0... .0 nn... 11 250



IX. 
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20. Til bókhlöðunnar á Húsavík ................ 
21. Til bókasafns Akraness ...........0000.000.... 
22. Til bókasafns í Flatey ............20000000.0.. 
23. Til bókasafns Ólafsfjarðar .................. 
24. Til bókasafns Dalvíkur ............00000.... 
25. Til bókasafns Hríseyjar ..........020000000.. 
26. Til bókasafns á Kópaskeri ..........0..0.0... 
21. Til bókasafns á Vopnafirði ................. 
28. Til sýslunefndar V.-Ísafjarðarsýslu vegna bóka- 

safns Sighvats Grímssonar, enda sé það geymt 
hjá héraðsskólanum á Núpi .........0000... 

29. Til kaupa á bókum handa konunglega bóka- 
safninu í Stokkhólmi ..............2.0..0.... 

30. Til lesstofu fulltrúaráðs verkalýðsfélaganna í 
Reykjavík .........0..000000 0000... 

31. Til lesstofu byggingarfélags alþýðu .......... 
32. Til lestrarfélags kvenna í Reykjavík .......... 
33. Til lesstofu sjómannaheimilis á Siglufirði ... 
34. Til lesstofu sjómannaheimilis á Raufarhöfn . 
35. Til lesstofu Sjómannafélags Reykjavíkur .... 
36. Til lesstofu á Ísafirði ....................... 
37. Til sjómannalesstofu K. F. U. M. í Vestmanna- 

EYJUM .....0.000000 rr 
38. Til sjómannalesstofu í Bolungavík .......... 
39. Til sjómannalesstofu í Höfn í Hornafirði .... 
40. Til sjómannastofu í Reykjavík .............. 
41. Til sjómannastofu á Akranesi ............... 
42. Til styrktarsjóðs lestrarfélaga skv. 1. nr. 1/1944 
43. Byggingarstyrkur til bókasafna og lesstofa .. 

Styrkir til bókaútgáfu o. fl.: 
Til Hins íslenzka bókmenntafélags, til útgáfu 
fornbréfasafns og annarra rita .............. 

2. Til Þjóðvinafélagsins ....................... 
3. Til Fornleifafélagsins ....................... 
4. Til Sögufélagsins til þess að gefa út alþingis- 

5 
6 
7 

en
 

. 

bækur, landsyfirréttardóma o. fl. ............ 
. Til Hins íslenzka fræðafélags til útgáfustarfsemi 
. Til Fornritaútgáfunnar ..................... 
. Til útgáfustarfsemi Þjóðvinafélagsins og menn- 

ingarsjóðs, til útgáfu Íslendingasögu ........ 
8. Til bókaútgáfu menningarsjóðs, til útgáfu 

nýrrar Íslandslýsingar ...................... 
9. Til rímnafélagsins. til útgáfustarfsemi ....... 

10. Til Vísindafélags Íslendinga, til útgáfu rita .. 
11. Til Steins Dofra ættfræðings ................ 

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að að 
honum látnum verði ættfræðihandrit hans eign 
Landsbókasafnsins. 

12. Til Ara Arnalds, til ritstarfa ................ 
13. Til dr. Jóns Dúasonar (vegna útgáfu rita hans) 
14. Til útgáfu íslenzkra nýyrða .........00.0.0.. 

kr. kr.   

3 000 
3 750 
1 250 
2 500 
1000 
1000 
1000 
1000 

1250 

1000 

5 000 
1250 
3 000 
5 000 
1000 
3 750 
1250 

2 000 
1200 
1200 

20 000 
2 000 

50 000 
30 000 
  

  
55 000 
10 000 
9000 

20 000 
15 000 
35 000 

12 000 

20 000 
15 000 
15 000 
18 500 

9 000 
30 000 
50 000   

293 300
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15. Til samningar íslenzkrar orðabókar, gegn jafn- 
miklu framlagi frá Sáttmálasjóði ........... 

16. Til útgáfu héraðssagnarita, eftir tillögum heim- 
spekideildar háskólans ...........000000000.. 

17. Til Norræna félagsins ............00.00.00.... 
Þar af 7 þús. kr. vegna móttöku norrænna 

kennara sumarið 1953. 
18. Til Stúdentaráðs Háskóla Íslands, til stúdenta- 

skipta og annarrar starfsemi ................ 
19. Til íslenzkra stúdenta í Kaupmannahöfn til fé- 

lagsstarfsemi .............0000. 0000... 
20. Til Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn .... 
21. Til ætt- og mannfræðifélagsins til útgáfu mann- 

talsins frá 1816 ........2.....00000000 0. 00... 
22. Til útgáfu á Ættum Austfirðinga ........... 
23. Til héraðsskjalasafna skv. 1. nr. 7/1947 ...... 

- 24. Til endurskoðunar dansk-íslenzkrar orðabókar 

25. Til greiðslu kostnaðar við norrænu menningar- 
málanefndina ..........2.002200 00.00.0000. 

26. Vegna þátttöku Íslands í útgáfu safnrita um 
menningarsögu Norðurlanda til 1950 ........ 

Til skálda, rithöfunda og listamanna ........... 
Af fé þessu skal Gunnar skáld Gunnarsson njóta 

21600 kr. heiðurslauna. 
Að öðru leyti skal 3 manna nefnd, kosin af Al- 

þingi, skipta fjárhæð þessari. 
. Til rithöfundasjóðs Kelvins Lindemanns ........ 

enda verði fénu varið til dvalarkostnaðar fyrir 
skandinaviskan rithöfund hér á landi. 

. Styrkur til myndlistarskóla Félags íslenzkra fri- 
stundamálara ..........00.000ses ss 

. Til Páls Hermannssonar, fyrrv. alþm., til ritstarfa 
. Til Arnórs Sigurjónssonar til ritstarfa .......... 
. Til Benedikts Gíslasonar frá Hofteigi til sögu- og 

fræðiiðkana ............000000. ee. 

. Til Magnúsar Guðnasonar til varðveizlu á tækj- 
um, sem hann hefur fundið upp ................ 

. Til Guðmundar Kjartanssonar til jarðfræðirann- 
sókna ......00.00cesss ss 

. Til Thoru Friðriksson til ritstarfa ............. 

. Til Sigurðar Skagfields til söngkennslu ........ 

. Til Jóns Leifs tónskálds ..........000000000000.. 

. Til Þórarins Jónssonar tónskálds „.............. 

. Til vísindamanna og fræðimanna samkvæmt út- 
hlutun menntamálaráðs ...........200.000.0.... 

. Til leiklistarstarfsemi: 

1. Til leikfélags Reykjavíkur, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Reykja- 
víkur .........2.000000 000. 

  

  

15. gr 

kr. kr. 

75 000 

15 000 
15 000 

10 000 

2 000 
5 000 

10 000 
10 000 
5 000 

15 000 

8 000 

12 000 

— 495 500 

630 000 

2 500 

20 000 
10 500 

8 000 

5 000 

5 000 

15 000 
7 500 
5 000 
5 000 

10 000 

90 000 

50 000  



15. 

16. 
17. 

50 
15. gr. 

  

Til leikfélags Akureyrar, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Akureyrar 
Til Jóns Norðfjörðs ........000000 000... 
Til Ingibjargar Steinsdóttur til farkennslu í 
leiklist og framsögn .......00000000 000... 
Til leikfélags Hafnarfjarðar, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Hafn- 
arfjarðar ..........2.200000 000... 
Til leikfélags Ísafjarðar, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Ísafjarðar 
Til leikfélags Neskaupstaðar, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Nes- 
kaupstaðar ........0000 000 
Til leikfélags Sauðárkróks, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að. 
Til leikfélags Vestmannaeyja, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Vest- 
mannaeyjaåa 2..ccccc00 ern... 

. Til leikfélags á Siglufirði, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að .. 

. Til leikfélags Dalvíkur, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi annars staðar að ........ 
Til leikfélags Húsavíkur ............000..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 ........ 
Til leikfélags Borgarness, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi annars staðar að ......... 
Til leikfélags Hveragerðis ............0200... 
Til Bandalags íslenzkra leikfélaga ........... 

XXIV. Til Sigurðar Skúlasonar til framsagnarkennslu .. 
XXV. Til tónlistarstarfsemi: 

1. 

2. 

p
H
 

S
R
 

10. 

11. 

Til Tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Reykjavíkur 

Til tónlistarskóla á Akureyri, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að .. 
Til tónlistarfélags Ísafjarðar ................ 
Til tónlistarskóla Siglufjarðar ............... 
Til tónlistarskóla Vestmannaeyja ............ 
Til tónlistarskóla Hafnarfjarðar ............ 
Til hljómsveitar Reykjavíkur ............... 
Til lúðrasveitar Reykjavíkur, gegn jafnmiklu 
framlagi annars staðar að .......00.0000.00... 
Til lúðrasveitar Akureyrar, gegn jafnmiklu 
framlagi annars staðar að ........00000000..0. 
Til lúðrasveitar Stykkishólms, til hljóðfæra- 
kaupa .....20.000000 000 
Til Páls Ísólfssonar, til þess að starfa að tón- 
listarmálum og efla skilning alþýðu á tónmennt   

kr. 
  

70 000 

20 000 
20 000 
10 000 
10 000 
10 000 

2 000 

50 000 

20 000 

5 000   13 860 

153 750 
8 000



12. 

13. 
14. 

15. 

XXVI. 
XXVII. 
XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 
XXXII. 

XXXIII. 

XXXIV. 
XXXV. 
XXXVI. 

XXXVIII. 
XXXVIII. 
XXXIX. 

XL. 

XLI. 

XLII. 
XLIII. 

XLIV. 

XLV. 

XLVI. 

öl 
15. gr. 

  

Til þess að veita kirkjuorgelleikurum og barna- 
kennurum utan Reykjavíkur ókeypis kennslu 
í orgelleik, hljómfræði og söngstjórn í kirkjum 
og barnaskólum, með umsjá söngmálastjóra 
þjóðkirkjunnar ................00.200020 0000. 
Til sambands íslenzkra karlakóra ........... 
Til landssambands blandaðra kóra og kvenna- 
kóra 2....0.00000 00 
Til kirkjukórasambands Íslands til eflingar 
kirkjusöngs í landinu ...................... 

Til Árna Jónssonar, til söngnáms á Ítalíu ..... 
Til Elsu Sigfúss söngkonu ..............000.. 
Til Gerðar Helgadóttur, til náms í höggmyndalist 
í Frakklandi ............0..00.0 00. n0 
Til Guðmundar Baldvinssonar, til söngnáms á 

Ítalíu ..............00000 000... 

Til Guðmundar Elíassonar, til náms í höggmynda- 
list .........200020 0 

Til Guðmundar Jónssonar, til söngnáms ....... 

Til Guðmundu Elíasdóttur, til söng- og leiklistar- 
náms í Bandaríkjum Norður-Ameríku ......... 
Til Guðrúnar Á. Símonardóttur, til söngnáms 
erlendis ...........0.0000 00... se. 

Til Gunnars Óskarssonar, til söngnáms á Ítalíu 

Til Ketils Jenssonar, til söngnáms á Ítalíu .... 

Til Kristins Þorl. Hallssonar, til söngnáms í Lon- 
don .....200 sn 

Til Magnúsar Jónssonar, til söngnáms á Ítalíu 
Til Ólafs Jakobssonar, til söngnáms á Ítalíu .. 

Til Sigursveins DD. Kristinssonar, til tónlistar- 

NÁMS .....c0s00s ess 

Til Þorsteins Hannessonar söngvara, til söng- 
NÁMS .......000 sr 

Til Þórunnar Jóhannsdóttur, til tónlistarnáms 

erlendis ...........00200 000. 0. nn. senn 

Til Þuríðar Pálsdóttur, til söngnáms á Ítalíu .. 
Til listasafns Einars Jónssonar: 

1. Laun Einars Jónssonar: 

a. Grunnlaun .......0.0.00.000000... 28445 
b. Verðlagsuppbót ........0.000.0.. 13569 

2. Til eldiviðar og ljósa .........0.200.000000.. 
3. Ymis gjöld ...........20.000000.0 0... 
4. Fyrning ........00000000 0000 

Til Sigríðar Tómasdóttur i Brattholti, vegna 
brunatjóns og í viðurkenningarskyni „......... 
Til eflingar menningarsambandi við Vestur-Ís- 
lendinga ...........22.000.00.0000 nn 
Vegna móts norrænna lögfræðinga ............ 

kr. 
  

5 850 
18 000 

9 000 

35 000 
  

42 014 
15 000 
47 000 
1176 
      

298 710 
8 000 
8 000 

8 000 

8 000 

8 000 
8 000 

8 000 

8 000 
8 000 
8 000 

8 000 
8 000 
8 000 

8 000 

8 000 

8 000 
8 000 

105 190 

10 000 

3 000 
15 000
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XLVII. Vegna stjórnarfundar norræna embættismanna- 

sambandsins ........000000 00 een 15 000 

XLVIII. Til Egilsgarðs að Borg á Mýrum ......0.0.00... 5 000 

XLIX. Til Þorfinns Kristjánssonar prentara í Kaup- 

mannahöfn, til að greiða fyrir heimsóknum 

aldraðra Íslendinga í Danmörku til Íslands .... 1500 

L. Til Þorfinns Kristjánssonar, vegna útgáfu á árs- 

fjórðungsritinu Heima og erlendis ............ 3500 

LI. Kostnaður við friðun Þingvalla, sbr. lög nr. 59 

1928 „00.00.0000 ens 8 000 

LII. Til umbóta á Þingvöllum ........0000000.0.00.. 100 000 

LIII. Til Vesturheimsblaðanna Lögbergs og Heims- 

kringlu, 10000 til hvors ....00000000.00........ 20 000 

LIV. Til kennarastóls í íslenzkum fræðum við há- 

skólann í Manitoba, Kanada, þriðja greiðsla af 

fjórum ......0000000 enn 80 000 

LV. Til minnisvarða Stephans G. Stephanssonar .. 20 000 

LVI. Til byggðasafns Rangæinga, til að byggja skýli 

yfir skipið Pétursey .....0.000000000 000... 5 000 

LVII. Til Skálholtsfélagsins, til umbóta í Skálholti .. 25 000 

LVIII. Til Skálholtsfélagsins, til rannsóknar á kirkju- 

grunninum i Skálholti .......0000000000....00. 40 000 

LIX. Til minningarlundar Jónasar Hallgrímssonar i 

Öxnadal ........0.000000 enn 5 000 
LX. Til minningarlundar Jóns Arasonar við Grýtu 5 000 

Samtals A. ... 4 971 199 

B. Til ýmissa rannsókna í opinbera þágu o. fl. 

I. Atvinnudeild háskólans: 
1. Iðnaðardeild: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 368154 
2. Verðlagsuppbót .......... 172181 

—— 540335 

b. Til tilrauna með betri nýtingu á heitu 

vatni til upphitunar húsa .......... 30000 

c. Annar kostnaður ......000.00000.0.... 370000 

940335 

— Tekjur af rannsóknum .......... 250000 
— 690 335 

2. Fiskideild: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 300999 
2. Verðlagsuppbót .......... 150602 

451601 

b. Annar kostnaður .......00000.00000.. 240000 
691 601
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3. Landbunadardeild: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbåt .. 222180 
2. Verðlagsuppbót .......... 100291 

322471 
b. Annar kostnaður ................... 200000 
c. Kortlagning jarðvegs ............... 110000 

— 632 471 
d. Fjárræktarbúið á Hesti: 

1. Laun ......... 0. 94702 
2. Til stofnkostnaðar ....... 30000 
3. Annar kostnaður ........ 94000 

218702 
— Tekjur ...........00 0000 135000 

—— 83 702 
e. Tilraunabúið á Varmá: 

1. Laun ...........0..0....... 60000 
2. Stofnkostnaður .......... 20000 
3. Annar kostnaður ........ 25000 

105000 
= Tekjur ............0.0000000.0.... 8000 

—— 97 000 
4. Vítamínrannsókmir ............00000.00. 00... 66 000 
5. Sameiginlegur kostnaður: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 92322 
2. Verðlagsuppbót .......... 45621 

——— 137943 
b. Hiti, ljós og ræsting ................ 120000 
c. Til viðhalds húss ..............0... 20000 
d. Húsaleiga í leiguhúsnæði ........... 70000 
e. Annar kostnaður ................... 30000 

377943 
— Tekjur frá happdrætti Háskóla Íslands 
0. fl. 2... 140000 

——— 237 943 

II. Rannsóknarstofa háskólans: 2 499 052 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ............. 439300 
b. Verðlagsuppbót ............0..00.00.. 215700 

— 655 000 
2. Annar kostnaður .............00000.0...... 0... 335 000 

990 000 
=- Tekjur af rannsóknum ..........0.000000.00.00.00. 575 000 

— 415 000 
III. Til rannsóknaráðs: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .............. 63270 
b. Verðlagsuppbót ..........000000000... 21579     84 849
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2. Rannsóknakostnaður ........0.00000000.0.00.... 40 000 

3. Til málmleitar og biksteinsrannsókna .......... 30 000 

4. Til hafíssrannsókna .......000000 200... 0. 0... 10 000 

IV. Veðurstofa Íslands: 164 849 
1. Almenn veðurþjónusta: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 588804 
2. Verðlagsuppbót .......... 285779 

—— 874583 
b. Aukavinna ......00.000000 0000... 169938 
c. Laun  veðurathugunarmanna utan 

Reykjavíkur ........0000000 0000... 207000 
d. Til Landssímans og Ríkisútvarpsins 

vegna sendinga veðurskeyta og út- 
varps veðurfregna .......0.0000000.. 303000 

e. Áhöld, loftskeytatæki o. fl. .......... 70000 

f. Húsaleiga, ljós, hiti og akstur ...... 120000 
g. Eftirlit með veðurathugunarstöðvum . 12000 
h. Úrkomumælingar á fjöllum ......... 12000 
i. Jarðskjálftamælingar ............... 15000 
j. Ýmis kostnaður ........0000000..... 45000 

1828521 

— Endurgreitt vegna flugveðurþjónustu 250000 

2. Veðurþjónusta vegna millilandaflugs: 1578 521 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 646966 
2. Verðlagsuppbót .......... 322687 

969653 

b. Aukavinna serene 336947 
c. Veðurathugun utan Reykjavíkur .... 164110 
d. Veðurskeyti ........000000000. 0... 257000 
e. Húsaleiga o. fl. .......000000000.0.. 154440 
f. Áhöld .......020000 00. 38000 
g. Mælitæki fyrir háloftaathugunarstöð 600000 
h. Ýmis kostnaður .........00.0.0000... 431150 

Fært á 13. gr. D. XIL 3 .......0...0.... 2951300 

3. Framlag til veðurþjónustu á Grænlandi ........ 60 000 
1638 521 

V. Til landmælinga .......0.000000 000. 00 nn s. s.n. 100 000 
VI. Til jökulmælinga ........0000000000 000... 0... 1500 

VII. Til sjómælinga: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .............. 80310 
b. Verðlagsuppbót ......020000000. 0... 31936 

—- 112 246 

2. Til tækjakaupa .......000000 0000... 100 000 
3. Annar kostnaður ..........0200000. 0... 0... 250 000 

462 246      



VIII. 

IX. 
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15. gr. 

Å 
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Til husameistara rikisins: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ............. 167100 
b. Verðlagsuppbót ..........20000020... 73560 

—— 240 660 
2. Annar kostnaður ..............200000. 0... 0... 95 000 

335 660 
— Tekjur af vinnu .........00.0000...s..sv en... 100 000 

235 660 

Framlag til mótvirðissjóðs: 
Vegna tæknilegrar aðstoðar ..........0..00.00.00... 400 000 

Samtals B. ... 5 916 828     
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16. gr. 

Til atvinnumála er veitt: 
  

A. Landbúnaðarmdl. 

Til Búnaðarfélags Íslands, enda samþykki landbún- 
aðarráðherra fjárhagsáætlun félagsins ............... 
Til sama, til kynnisferða bænda ...........000000... 
Til sama, til eftirlits með loðdýrum .........0...... 
Til búreikningaskrifstofu á vegum Búnaðarfél. Íslands 
Gjöld samkv. jarðræktarlögum: 
A. Vegna 1. kafla laganna: 

Lögboðinn hluti af kaupi héraðsráðunauta ...... 
B. Vegna II. kafla laganna: 

a. Jarðræktarframlög ............00...0.2... 6300000 
b. Til framræslu samkv. 11. gr. Ill. ...... 3500000 

C. Vegna III. kafla laganna: 
a. Til stofnkostnaðar við varahlutakaup .. 400000 
b. Til stjórnar vélasjóðs, sbr. 19. gr.laganna 80000 
c. Til eftirlits með vélum ræktunarsam- 

banda og dráttarvélanámskeiða ....... 120000 

Gjöld vegna laga um jarðræktar- og húsagerðarsam- 
þykktir í sveitum: 
a. Kostnaður við athuganir og mælingar samkv. 5. gr. 

laganna ..........00.00000s00snsennnnn eee ree 
b. Til kaupa á jarðræktarvélum ............0.0.000.. 
c. Styrkir samkv. 21. gr. laganna, sbr. 1. 29/1948 . 

Til verðlagsnefndar landbúnaðarafurða samkv. 9. gr. 
1. nr. 94 5. júní 1947 ..........2000000 0000 een. 
Til búfjárræktar samkv. lögum nr. 19/1948: 
a. Nautgriparækt: 

1. Almennur styrkur til nautgriparæktar- 
félaga ........0000000. 0000 150000 

2. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 
annars staðar að .......000.00000...... 28000 

b. Sauðfjárrækt: 
1. Styrkur til sauðfjárkynbóta ........... 13000 
2. Styrkur til sauðfjárræktarfélaga ...... 33000 
3. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 

annars staðar að ......000000000....... 16000 

c. Hrossarækt: 

1. Fóður- og girðingastyrkur ............ 10000 
2. Styrkur til kaupa á kynbótahestum ... 14000 
3. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 

annars staðar að .......0.000000000.00.0.. 12000 
4. Til hrossaræktarsambanda ............ 10000 

  

  

  46 000   

kr. kr. 

1500 000 
10 000 
10 000 
60 000 

181 053 

9 800 000 

600 000 
10 581 053 

75 000 
500 000 
200 000 
— 775 000 

25 000 

178 000 

62 000



27. 
. Til raflysingar i Gunnarsholti 

29. 

. Til fyrirhleðslu í Þverá og Markarfljóti 

. Til 

. Til 

. Til 

. Til 

. Til 
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d. Styrkur til fóðurbirgðafélaga .................--. 
e. Til sæðingarstöðva, rekstrarstyrkur ............... 
f. Til héraðsráðunauta í búfjárrækt, % launa ...... 

Framlag til búfjártryggingar samkv. 1. nr. 20/1943 .... 
Til tilraunaráðs búfjárræktar ..........000000.0000... 

. Til jarðræktartilrauna: 
a. Rekstrarkostnadur ...........0.0000000 0... 0... 
b. Stofnkostnaður ...........2.000000 0... 000... 

. 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 .... 

000... Til ræktunarsjóðs samkv. 1. nr. 66/1947 
00.00.0000... 

Til fyrirhleðslu í Kaldaklifsá, Svarðbælisá og Laugará 
. Til fyrirhleðslu í Hólmsá í Austur-Skaftafellssýslu ... 

Til fyrirhleðslu í Laxá í Nesjahreppi í Austur-Skafta- 
fellssýslu 
Til fyrirhleðslu í ós Bessastaðatjarnar 

sjóvarnargarðs í Gerðum 
fyrirhleðslu í Héraðsvötnum 
endurbyggingar á flóðgátt í Leiðvallahreppi 
landþurrkunar á Eyrarbakka 
landþurrkunar á Stokkseyri 
landþurrkunar í Austur- og Vestur-Landeyjum, 20 

þús. til hvorra 

SARA 
RANA 

ARA 
RA RRAA ARA RRRR 

Til endurbyggingar á flóðgátt í Leiðvallahreppi ...... 
ARA ARRRRR 

sr... 

. Til sandgræðslu: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót 
2. Verðlagsuppbót 

Til sandgræðslustöðva 
Til nýrra sandgræðslugirðinga 
Skrifstofukostnaður 
Til sandgræðslutilrauna 
Ýmis gjöld 

…………… 0000 0000 0000 0000. 

ooo... 

so... 0000. 

IK KR 

> 
0 
A
G
E
 

Til hreinræktunar holdanautgripa ............0...0.... 
so... 

Til skógræktar: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót 
2. Verðlagsuppbót 0... 93208 

Skrifstofukostnaður 
Til skógræktarfélaga 
Til skóggræðslu 

0500 000,000000.0 

So, 00 0000 

2
0
5
 

0000, 0000. 80 
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60 000 
36 000 
97 322 
—— 479 322 

100 000 
140 000 

650 000 
375 000 

1025 000 
25 000 

2 500 000 
2 500 000 
-———| 5000000 

500 000 
300 000 
40 000 
75 000 

35 000 
125 000 
50 000 
70 000 
50 000 
20 000 
20 000 

40 000 

103 036 
400 000 
275 000 
10 000 
10 000 
75 000 

873 036 
75 000 
40 000 

284 593 
56 000 

250 000 
900 000    
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e. Til plöntuuppeldis ............00000 00... 0... 0... 300 000 
f. Til skóggræðslu á jörðum einstaklinga ........... 100 000 
gs. Vextir og afborganir af skuldum ................ 60 000 

1950 593 
. Til mjólkurbúa og smjörsamlaga .......0...0000.0... 100 000 
. Til garðyrkjufélags Íslands .............0.0000..0... 2 000 
. Til klaksjóðs samkv. lögum nr. 36/1937 .............. 10 000 
. Kostnaður vegna laga nr. 112/1941, um lax- og silungs- 

VEIÐI .........00000000.e0 ser 90 000 
- Kostnaður vegna eyðingar refa og minka samkv. lögum 

nr. 56 1949 ..........00200000 0000 0v seen 200 000 
. Til dýralækna: 

a. Laun dyralækna: 
1. Grunnlaun með uppbót ........0..20.. 199053 
2. Verðlagsuppbót ........00000000000.00. 94971 

—— 294 024 
b. Styrkir til tveggja manna til þess að stunda dýra- 

lækningar samkv. 13. gr. dýralæknalaga frá 1947: 
1. Grunnstyrkur ...........000.000.00000. 22815 
2. Verðlagsuppbót ..........0000000.0..... 12548 

——— 36 363 
c. Styrkur til einstakra manna til að stunda dýra- 

lækningar: 
1. Grunnstyrkur .............00.00000000.. 18000 
2. Verðlagsuppbót ..........0.000.0000... 9900 

—— 27 900 

d. Skrifstofukostnaður yfirdýralæknis ............... 4 000 
361 287 

. Styrkur til dýralæknisfræðináms erlendis ............ 15 000 
. Til kláðalækninga ...........2202000... e.s... 30 000 
. Kostnaður við sauðfjársjúkdómavarnir: 

a. Sauðfjársjúkdómanefnd .............000.000000.0.. 185 000 
b. Bætur vegna fjárskipta, uppeldisstyrkur og aðrar 

bætur .............002000 2000 13665000 
c. Kostnaður við vorzlu ...............00.20.000000. 450 000 
d. Viðhald girðinga og endurbætur ................. 500 000 
e. Flutningskostnaður .............2002000 0000... 1350000 

-—/16 150 000 
. Til rannsókna á garnaveiki .............0202..00000.. 180 000 
. Kostnaður skv. lögum nr. 11/1928, um varnir gegn því, 

að gin- og klaufaveiki og aðrir alidýrasjúkdómar berist 
til landsins ...........02020000000nnnn vn 100 000 

. Til Norræna búfræðifélagsins ............ KRR 1000 
. Kostnaður vegna norræns búnaðarmóts á Íslandi .... 25 000 
. Til tilraunabús nautgriparæktarsambands Suðurlands í 
Laugardælum, síðari greiðsla af tveimur (stofnkostnað- 

ur) þó ekki yfir 4% ..........20200000 0000... 225 000 

. Styrkur vegna byggingar tilraunafjóss ............... 30 000 

Samtals A. ... 41 513 291
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B. Sjávarútvegsmál. 

Til Fiskifélags Íslands, enda samþykki atvinnumåla- 
ráðuneytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins, og félagið sjái 
um útgáfu fiskimannaalmanaks á sinn kostnað ...... 1444 000 
Til alþjóðahafrannsókna ...........0000.00 0... 0... 47 200 
Til reikningaskrifstofu sjávarútvegsins .............. 41 000 
Til haf- og fiskirannsókna ..........000.000. 00... 300 000 
Til alþjóðahvalveiðiráðs .............0.00000....0.... 6 855 
Til eftirlits með hvalvinnslustöðvum ................ 6 000 
Til að gera tilraunir með nýjar síldveiðiaðferðir .... 800 000 
Til hlutatryggingasjóðs samkvæmt lögum (áætlað) 2 200 000 
Vextir af bráðabirgðalánum  sildveiðideildar hluta- 
tryggingasjóðs ...........00000. 0... 400 000 
Styrkur til Olíusamlags útvegsmanna á Ísafirði samkv. 
l. nr. 110/1943 .........20022.00 00 nnve 70 000 
Byggingarstyrkur til fiskideildanna í Norðlendinga- 
fjórðungi vegna sjóvinnunámskeiða ..........00.0000.. 20 000 

Samtals B. ... 5 335 055 

C. Iðnaðarmál. 

Til Landssambands iðnaðarmanna ................... 100 000 
Til eflingar upplýsingastarfsemi og skýrslusöfnunar 
fyrir iðju- og iðnrekstur í landinu samkv. ákvörðun 
ráðherra .............0.2000 00 ene e ner 250 000 
Til iðnlánasjóðs ...........0000000. 0000... 300 000 
Til iðnfræðsluráðs samkv. lögum .............0...0.... 140 000 
Til iðnráða ...............2.2000000 0000 000. 20 000 
Styrkur til byggingar iðnskóla í Reykjavík % kostnaðar 
allt að .........020000000000 00 ene 1000 000 
Til Halldóru Bjarnadóttur til þess að vinna að eflingu 
heimilisiðnaðar .............202020000 000... 0... 7 020 
Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til þess að halda 
uppi kennslu og námskeiðum í tréskurði og heimilis- 
iðnaði .......00220000000n ee 2700 
Til tóvinnuskóla Halldóru Bjarnadóttur á Svalbarðs- 
eyri við Eyjafjörð .........0.0022000000 00... 30 000 
Til Guðmundar Kristjánssonar, myndskera ........... 1500 

. Til Hans P. Stangelands, enda gefi hann upplýsingar 
um lfrarbræðsluaðferð sína .............0.00.00.00 0. 12 000 

Samtals C. ... 1 863 220 

D. Raforkumál. 

I. Stjórn raforkumála: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .............. 31596 
b. Verðlagsuppbót .......0.00000000000.. 16364 

47 960 
2. Skrifstofukostnaður .........020000000000..0.0.00.0... 55 000 
3. Annar kostnaður ........000000.00.00.0. 0... 35 000 

137 960
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Til undirbúnings rannsókna og áætlana um nýjar 
virkjanir og raforkuframkvæmdir: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ............. 320101 
b. Verðlagsuppbót ......0000000000000.. 144477 464 578 

2. Skrifstofukostnaður ..........2.0000000.0.00.0. 55 000 
3. Mælingar og aðstoð .........0.000000........... 290 000 
4. Annar kostnaður ...........00000......... 0... 110 000 

919 578 

=- Tekjur: 
1. Endurgreiðslur frá bæjarfélögum, ein- 

staklingum og fyrirtækjum ......... 280000 
2. Ur raforkusjóði ..............0000... 500000 

——-— 780 000 

139578 

Rafmagnsveitur ríkisins: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .............. 518702 
b. Verðlagsuppbót ........020000000.000. 239453 

— 758 155 
2. Skrifstofukostnadur ..........0000000000 0000... 135 000 
3. Annar kostnaður, birgðavarzla, bifreiðar og vélar, 

ferðakostnaður og ýmis gjöld .................. 1 499 845 

2 393 000 
Þar af greitt af veitum í rekstri ................ 540 000 

1853 000 
4. Rekstrarkostnaður og raforkukaup veitna: 

a. Rafmagnsveitur ríkisins ............ 3880000 
b. Héraðsrafmagnsveitur ............... 2240000 

— |6120 000 

7 973 000 
=- Tekjur: menn mr 
1. Rekstrartekjur veitna: 

a. Rafmagnsveitur ríkisins ......... 3870000 
b. Héraðsrafmagnsveitur „........... 2050000 

——— |6920000 
2. Greitt af nýbyggingum ...................... 1 700 000 
3. Endurgreitt af viðskiptamönnum ............ 153 000 
4. Bráðabirgðalán til greiðslu á rekstrarhalla veitna 200 000 

7 973 000 

Vatnamælingar ............2000000000. 000... 0... 160 000 
Til nýrra raforkuframkvæmda ........0.000000000.. 1 860 000 
Til leiðbeiningar bændum um raforkumál ........ 70 000 
Rafmagnseftirlit ríkisins: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .............. 230713 
b. Verðlagsuppbót ........0.00.0000000.. 108827 

—— 339 540
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2. Skrifstofukostnaður ..........0000000000.0.....0. 105 000 
3. Ferðakostnaður ..........2200000000 00... 0... 195 000 
4. Annar kostnaður ........0.000.0000000.....0. 000... 147 000 

786 540 

= Tekjur: 
1. Árgjöld rafveitna ..............00... 526000 
2. Aöðflutningsgjöld 0. a. ........0..00... 260540 

A 786 540 

Raforkuráð: 
Þóknun og skrifstofukostnaður ............0.000... 18 000 

Raforkusjóður: 
Tillag ríkissjóðs samkv. lögum nr. 12 2. apríl 1946 2 000 000 

Jarðboranir og gufuvirkjunarrannsóknir: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .............. 97675 
b. Verðlagsuppbót ......000000000.. 00... 44128 

—— 141 803 
2. Skrifstofukostnaður ...........000000000 00.00.0000. 50 000 
3. Rekstrarkostnaður bora .......0.000000000..0..... 540 000 
4. Annar rannsóknarkostnaður .............00.0000.. 100 000 
5. Annar kostnaður ..........0000000 000... 0... 60 000 

891 803 

— Tekjur: 
Bor- og rannsóknarkostnaður endurgreiddur af 
einstaklingum og sveitarfélögum ............... 600 000 

291 803 
6. Til bortækjakaupa ........0000000000. 00... 100 000 

391 803 
Til brennisteinsrannsókna ..........0.00000.00.0..0.. 600 000 

Til jarðborana vegna kolarannsókna á Skarðsströnd, 
gegn jafnmiklu framlagi annars staðar að ........ 150 000 

enda séu borunarframkvæmdir gerðar undir eftir- 
liti og í samráði við rannsóknaráð ríkisins. 

Samtals D. .... 5 527 341      
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Til félagsmåla er veitt: 

Tillag til bjargráðasjóðs samkvæmt lögum .......... 
Til almannatrygginga: 
a. 1. Framlag skv. 116. gr. laga nr. 50/1946 32000000 

2. Framlag samkv. 47. gr. III. kafla laga 
nr. 104/1943 ......0. 9500000 

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 .............. 

Gjöld samkvæmt lögum nr. 87/1947, um afstöðu foreldra 

til óskilgetinna barna ........0202000000 000... 
Gjöld skv. 21., 22. og 23. gr. framfærslulaga, nr. 80/1947 

Til styrktar- og sjúkrasjóða samkv. úthlutun félags- 
málaráðuneytisins ...........00000000. 00.00.0000... 

Gamalmennahæli: 
a. Til elliheimilisins Grundar í Reykjavík: 

Rekstrarstyrkur ..........200000 00.00.0000... 
enda greiði vistmenn, sem framfærslusveit eiga 

utan Reykjavíkur, ekki hærra daggjald en bæjar- 
menn. 

b. Til gamalmennahæla utan Reykjavíkur, 10000 kr. til 
hvers ........00000000 000 

c. Til elliheimilisins í Skjaldarvík, byggingarstyrkur 

Til sambands íslenzkra berklasjúklinga .............. 
Til sambands íslenzkra berklasjúklinga, rekstrarstyrk- 
ur vegna læknislauna ..........2.2.000000 0... 0... 
Til sumardvalarheimila, dagheimila og vistheimila 
fyrir börn úr bæjum og kauptúnum, gegn jöfnu fram- 
lagi annars staðar að .........0000020000 00. ......... 
Til barnavinafélagsins Sumargjafar, gegn a. m. k. tvö- 
földu framlagi frá Reykjavíkurbæ .................. 

. Til starfskvennaskóla Sumargjafar .................. 
. Til dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn og unglinga 

Til athugunarstöðvar skv. 36. gr. Il. nr. 29/1947 ...... 

Til ýmiss konar líknar- og hjálparstarfsemi: 
Til Rauðakross Íslands .............0.0........0.. 
Til sambands íslenzkra berklasjúklinga .......... 
Til félagsins „Heyrnarhjálpar“ ..........00.00.2.... 
Til félagsins „Sjálfsbjargar“ ............0..00...2.. 
Til Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra ............ 
Til mæðrastyrksnefnda .............00.00.00000000.. 

Þar af 15 þús. kr. til mæðrastyrksnefnda utan 
Reykjavíkur. Ráðherra úthlutar fénu, að fengnum 
tillögum mæðrastyrksnefndar í Reykjavík. 
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293 036 

41 500 000 

255 000 
41 755 000 

20 000 
125 000 

20 000 

10 000 

80 000 
25 000 

— 115 000 
300 000 

54 130 

100 000 

150 000 
20 000 

150 000 
98 000 

25 000 
3 000 
5 000 
2000 

15 000 
50 000 

100 000
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Til slysavarna: 
a. Til almennra slysavarna .........000000000 0000... 150 000 
b. Til umferðarslysavarna ................0.0...0.... 50 000 

—— 200 000 
Til hjálpar nauðstöddum Íslendingum erlendis ... .. 20 000 
Til bindindisstarfsemi: 
a. Til bindindisstarfsemi eftir ákvörðun dómsmála- 

ráðuneytisins ...,...........00.020000.. s.n 130 000 
b. Til Stórstúku Íslands ...........00.00.0. 0000... 0.. 170 000 
c. Til áfengismálaráðunauts ........................ 12 000 
d. Til Péturs Sigurðssonar erindreka: 

1. Grunnlaun með uppbót ....... 26325 
2. Verðlagsuppbót ............... 13081 

39406 
3. Ferðakostnaður ....................... 4650 

— 44 056 
e. Til norræns bindindisþings í Reykjavík 1953 .... 70 000 

426 056 

Ungmennastarfsemi : 
a. Til Ungmennafélags Íslands ...................... 15 000 

Félagið gefi ríkisstjórninni skýrslu um það, hvern- 
ig fénu er varið. 

b. Til Bandalags íslenzkra skáta .................... 10 000 
c. Til Bandalags íslenzkra farfugla ................. 1500 

26 500 
Til Kvenfélagasambands Íslands, til húsmæðrafræðslu, 
heimilisiðnaðar og garðyrkju ........................ 175 000 

Þar af til heimilisiðnaðarfélagsins 5 þús. kr. 
. Til heimilisiðnaðarfélags Íslands, til leiðbeiningarstarf- 

semi í heimilisiðnaði ................................ 12 000 
. Til  kvennaheimilisins  Hallveigarstaða, bygginsar- 

styrkur ...............000.0 0000 nende 75 000 
. Til dvalarheimilis aldraðra sjómanna, byggingarstyrkur 100 000 
. Til Kvenréttindafélags Íslands ..........0...000...... 15 000 

Til jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga ............ 1000 000 
Tillag til byggingarsjóða kaupstaða og kauptúna ..... 1616 000 
Til Dýraverndunarfélags Íslands .................... 5 000 

. Til kreppulánasjóðs bæjar- og sveitarfélaga, rekstrar- 
halli ..........00..... 0. 5 500 
Til vatnsveitna samkvæmt lögum ................... 450 000 

- Kostnaður við framkvæmd orlofslaganna ............ 300 000 
- Greiðsla með börnum erlendra manna skv. 3. bráða- 
birgðaákvæði framfærslulaga, nr. 80/1947 ............ 1350 000 

- Kostnaður við ráðstafanir vegna ófriðarhættu ........ 1 000 000 
. Til alþjóða-berklarannsókna .............0..000..... 60 000 
. Til alþjóða-barnahjálparsjóðsins .................... 50 000 

Tillag til International Labour Organization ......... 110 000 
. Tillag til sameinuðu þjóðanna (UN) ........00000.... 280 312 
. Tillag til Food and Agricultural Organization (FAO) 42 636 

56 728
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. Tillag til Organization of the European Economic 
Cooperation (OEEC) ...sseererreeseerenseneneeneneee 68 622 

. Tillag til Evrópuráðsins ..........000000.00.....0.... 60 314 
. Tillag til alþjóðahveitiráðsins ............0000.0000... 800 
. Tillagtilalþjóðaveðurrannsóknarstofnunarinnar ( WMO) 14 700 
. Til Atlantshafsbandalagsins .........00000000.00.0000. 263 000 
. Tillag til tollanefndar Evrópu .......0.0000000.0.0.. 1005 

Samtals ... . 51 084 339 
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Til styrktarfjár, lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna, biðlauna og heiðurs- 2. febr. 

launa er veitt: 
  

  

  

  

kr. kr. 

I. Samkvæmt eftirlaunalögum: 
a. Embættismenn .............20000000 0. 0... 343 147 
b. Embættismannaekkjur ..........22000.000...... 146 936 

490 083 
Verðlagsuppbót ... 245 041 

735 124 

TI. Eftirlaun auk lögboðinna eftirlauna og lífeyris, bið- 
laun, heiðurslaun og styrktarfé: 
a. Embættismenn og aðrir starfsmenn: 

Aðalheiður Albertsdóttir, fyrrv. kennslu- 
kona ......0000000000 0 3450.00 

Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 1690.50 
Ágúst Elíasson, fyrrv. yfirfiskimatsm. .. 3000.00 
Andrés Johnson, fornminjasafnari .... 21270.00 

Andrés Ólafsson, fyrrv. fiskimatsmaður 2242.50 
Ari Arnalds, fyrrv. bæjarfógeti ........ 14748.75 
Árni S. Bjarnason, fyrrv. húsvörður Al- 

þingis ........0..0.0... 0. 12420.00 
Árni Thorsteinsson, tónskáld .......... 15507.75 
Arnleif Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 1690.50 
Ásdís M. Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir 1690.50 
Ásgeir Ásgeirsson, fyrrv. sóknarprestur . 3536.25 
Ásgeir Jónsson, fyrrv. póstur ......... 2242.50 
Ásgeir Jónsson frá Gottorp ............ 1690.50 
Áskell Snorrason, fyrrv. söngkennari .. 5000.00 
Benedikt Benjamínsson, fyrrv. póstur .. 2760.00 
Benedikt Jónasson, fyrrv. yfirverkfr. .. 5000.00 
Benedikt Sveinsson, fyrrv. skjalavörður 30960.00 
Bergur Jónsson, fyrrv. sakadómari ..... 23760.00 
Bjarni Jónsson, vígslubiskup .......... 33120.00 
Bjarni Jósefsson, efnafræðingur ........ 8000.00 
Björg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ..... 1725.00 
Björgvin Guðmundsson, tónskáld ...... 10350.00 
Björn Einarsson ...................... 11195.25 
Björn Guðmundsson, fyrrv. fiskimatsm. . 1690.50 

Björn Helgason, fyrrv. fiskimatsmaður 2242.50 
Björn Jósefsson, fyrrv. héraðslæknir .. 8000.00 
Björn Stefánsson, fyrrv. póstur ........ 1725.00 
Björn Stefánsson, fyrrv. sóknarprestur . 5000.00 
Bogi Brynjólfsson, fyrrv. sýslumaður .. 3588.00 
Bogi Ólafsson, fyrrv. yfirkennari ...... 33120.00 
Böðvar Bjarnason, fyrrv. sóknarprestur 6727.50 
Carl Berndsen, fyrrv. póstafgreiðslum. .. 4140.00 
Daðina Hjaltadóttir, fv. póstafgreiðsluk. 2400.00 
Daníel Sveinsson, fyrrv. póstur ........ 1121.50 
Davið Árnason, fyrrv. fiskimatsmaður .. 2240.00    
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David Jóhannesson, fyrrv. simstj. og 
postafgreidslumadur ................. 

Eggert Stefánsson, söngvari ............ 
Eiður Albertsson, fyrrv. barnaskólastjóri 
Einar Blandon ...........00000.0......0. 
Einar Friðriksson, fv. innheimtum. ..... 
Einar E. Sæmundsen, fv. skógarvörður 

Eiríkur Albertsson, fyrrv. sóknarprestur 
Erlendur Erlendsson, fyrrv. fiskimats- 

MAðÐUP .....0.000000 000 
Friðfinnur Guðjónsson, leikari ........ 
Friðleifur Jóhannsson, fv. fiskimatsm. .. 

Friðrik Bjarnason, fyrrv. barnaskólastj. 
Friðrik Jónsson, fyrrv. póstur ......... 

Geir Sigurðsson, fyrrv. lögregluþjónn .. 
Georgia Björnsson, fyrrv. forsetafrú .... 

Gísli Eiríksson, fyrrv. póstafgreiðslum. . 
Gísli Sveinsson, fyrrv. sendiherra ...... 

Guðbjörg Þorleifsdóttir, Múlakoti ...... 
Guðbrandur Björnsson, fv. sóknarprestur 
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. póstafsr.m. . 
Guðmundur Gestsson, fyrrv. dyravörður 
Guðmundur Gissurarson, fv. fiskimatsm. 
Guðmundur Guðmundsson, fv. héraðsl. . 
Guðmundur Hannesson, fv. bæjarfógeti 
Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur .... 
Guðrún Indriðadóttir, leikkona ........ 

Gunnlaugur Björnsson, fyrrv. kennari .. 
Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur ........ 
Halldór Benediktsson, fyrrv. póstur .... 
Halldór Jónsson, fyrrv. sóknarprestur .. 
Halldór Kr. Júlíusson, fyrrv. sýslumaður 
Halldór Steinsen, fyrrv. héraðslæknir .. 
Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, fv. póstur 
Hallgrímur Jónsson, fyrrv. barnaskólastj. 
Hannes Jónsson, fyrrv. póstur .,....... 
Haraldur Brynjólfsson, fyrrv. fiskimatsm. 
Haraldur Þórarinsson, fv. sóknarprestur 
Helgi Árnason, fyrrv. safnahúsvörður .. 
Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .... 

Hólmgeir Jensson, fyrrv. dýralæknir .. 
Ingibjörg Loftsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 

18. gr. 
  

5175.00 
14490.00 
3500.00 
3000.00 
2400.00 

15939.00 
21496.50 

1690.50 
4485.00 
2242.50 
5606.25 
3644.07 
6900.00 

34300.00 
5500.00 
1394.00 
2242.50 
5000.00 
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 
4485.00 
8000.00 
1690.50 
1121.50 
4650.00 
4485.00 

11195.25 
1121.50 

12540.75 
3933.00 
2242.50 
2494.80 
4485.00 
1725.00 
1690.50 
1690.50 

kr. kr. 
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Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 1690.50 
Ingibjörg Sigurðardóttir, fv. póstafgr.k. . 3363.75 
Ingiríður Helgadóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 1690.50 
Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir, 

biðlaun ...............00.000000 0000. 35190.00 
Ingunn Bergmann ...........0.00.000.. 2811.75 
Jakob Kristinsson, fyrrv. fræðslumálastj. 21775.05 
Jakob Möller, fyrrv. sendiherra ........ 26160.00 
Jakob J. Smári, fv. adjunkt, biðlaun .. 25272.00 
Jes Á. Gíslason, fyrrv. sóknarprestur .. 2811.75 
Jóhann H. Havsteen, fyrrv. fiskimatsm. 2000.00 

Jóhann P. Jónsson, skipherra, biðlaun .. 40320.00 
Jóhann Scheving, fyrrv. kennari ...... 3450.00 
Jóhanna Friðriksdóttir, fyrrv. ljósmóðir 3450.00 

Jóhannes Friðlaugsson, fv. barnakennari 3450.00 
Jóhannes Guðmundsson, póstur ........ 1121.50 
Jóhannes Jónasson, fv. yfirfiskimatsm. .. 3500.00 

Jón Árnason, fyrrv. fiskimatsmaður .... 2242.50 
Jón Bach, fyrrv. dyravörður .......... 6900.00 

Jón Benjamínsson, fyrrv. fiskimatsm. .. 1690.50 

Jón E. Bergsveinsson, fyrrv. forseti Slysa- 
varnafélagsins ..................0... 10350.00 

Jón Brandsson, fyrrv. sóknarprestur .. 5000.00 
Jón Guðmundsson fyrrv. skrifstofustjóri, 

biðlaun .............00.0 0000 38160.00 
Jón N. Johannessen, fv. sóknarprestur . 4260.75 
Jón Jónsson, fyrrv. póstur ............ 3933.00 
Jón Sveinbjörnsson, fyrrv. sendiráðsritari 5000.00 

Jón Sveinsson, fyrrv. skattdómari ..... 4000.00 

Jón Sverrisson, fyrrv. fiskimatsmaður .. 5606.25 
Jóna Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 1690.50 
Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskimalsmaður 2242.50 
Jónas Kristjánsson, fyrrv. héraðslæknir . 5606.25 
Karl Einarsson, fyrrv. bæjarfógeti ..... 16636.00 
Karl Steingrímsson, fyrrv. fiskimatsm. . 1690.50 
Kjartan Ólafsson, fyrrv. yfirfiskimatsm. 8411.10 
Klemenz Klemenzson, fyrrv. leiðsögum. 2811.75 
Kofoed-Hansen, fyrrv. skógræktarstjóri . 8677.00 
Kristín Bjarnadóttir, fv. starfsk. Alþingis 1690.50 
Kristin Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 1690.50 
Kristinn Daníelsson, fyrrv. sóknarprestur 4605.75 
Kristjana V. Hannesdóttir, fv. skólastjóri 3450.00 
Kristjana Jónsdóttir, fyrrv. ritari ...... 12420.00 

Kristján Jónsson, fyrrv. póstur ........ 1121.50 
Kristján Linnet, fyrrv. bæjarfógeti ..... 14950.41 
Kristján Þorláksson, fyrrv. vitavörður .. 2242.50 

Lárus Bjarnason, fyrrv. skólastjóri .... 23490.00 
Lárus Rist, fyrrv. kennari ............. 3363.75 
Lárus Sigurjónsson, skáld .............. 12000.00 
Lúðvík Hansson, fyrrv. leiðsögumaður . 2242.50 
Magnús Andrésson, fyrrv. fiskimatsmaður 2240.00 

kr. 
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Magnus Gislason, fyrrv. skrifstofustj. .. 6000.00 
Magnús Pétursson, fyrrv. héraðslæknir . 11596.62 
Margrét Rasmus, fyrrv. skólastjóri ..... 15507.75 
Sama, húsaleigukostn. (án verðl.uppb.) . 1800.00 
María Sigurðardóttir, fv. starfsk. Alþingis 1690.50 
Marsibil Sigurðardóttir, fv. fiskimatsk... 1690.50 
Matthías Eggertsson, fv. sóknarprestur . 4295.25 
Matthías Þórðarson, fiskifræðingur .... 10000.00 
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 .... 1980.00 
Ólafur Ólafsson, fyrrv. sóknarprestur ... 7500.00 
Ólafur Thorarensen, fyrrv. símstjóri ... 2242.50 
Ólafur Thorlacius, fyrrv. héraðslæknir . 5606.25 
Ólöf Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 1800.00 
Páll Halldórsson, fyrrv. skólastjóri .... 5606.25 
Pálmi Þóroddsson, fyrrv. sóknarprestur 3174.00 

Pétur Á. Jónsson, óperusöngvari ....... 12420.00 
Pétur Pétursson, fyrrv. póstur ......... 2760.00 

Pétur Thoroddsen, fyrrv. héraðslæknir . 5606.25 
Ragnheiður Pétursdóttir, fyrrv. ráðu- 

neytisbókari ........0000.00 000... 8650.00 
Runólfur Magnússon, fyrrv. fiskimatsm. 2242.50 
Sigdór V. Brekkan, fyrrv. kennari ...... 6500.00 
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 Heiðdal ...................... 4500.00 
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 .. 11195.26 
Sigurjón Markússon, fv. sýslumaður ... 15091.71 
Sigurjón Sumarliðason, fyrrv. póstur .. 3933.00 
Sigurmundur Sigurðsson, fv. héraðslæknir 3795.00 
Skúli Árnason, fyrrv. héraðslæknir .... 5606.25 
Stefán Hannesson, fyrrv. barnakennari . 5000.00 
Stefán Þorvaldsson, fyrrv. póstur ...... 2242.50 
Sumarliði Guðmundsson, fyrrv. póstur . 2811.75 
Svava Þorleifsdóttir, fyrrv. skólastjóri . 4000.00 
Sveinn Árnason, fyrrv. fiskimatsstjóri . 10350.00 

  

   



  

Ástríður Magnúsdóttir ................. 1121.50 

  

    

69 
18. gr. 

kr. kr. 

Sæmundur Halldórsson, fyrrv. póstur .. 1000.00 
Thorvald Krabbe, fyrrv. vitamálastjóri . 7452.00 
Tómas Guðmundsson, fyrrv. póstur .... 1380.00 
Tómas Jónsson, fyrrv. fiskimatsmaður . 2242.50 

Valdimar Snævarr, fv. barnaskólastjóri . 9246.00 
Valdís Böðvarsdóttir, fv. símstjóri og 

póstafgreiðslukona .................. 3450.00 
Vernharður Þorsteinsson, fyrrv. mennta- 

skólakennari ...........02000000000.. 7500.00 
Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur ........ 1121.50 
Viktoría Kristjánsdóttir ................ 2760.00 
Þóra Bjarnadóttir ..........0.0000000... 1725.00 

Þórarinn Bjarnason, fyrrv. fiskimatsm. 2242.50 

Þórarinn Stefánsson, fv. fiskimatsmaður 1690.00 

Þorbjörn Þórðarson, fyrrv. héraðslæknir 3933.00 

Þórdís J. Carlquist, fyrrv. forstöðuk. 

ljósmæðrask. ...........000000. 000... 3450.00 
Þorkell Þorkelsson, fv. veðurstofustjóri . 35460.00 
Þorlákur Þorláksson, fyrrv. póstur .... 2242.50 
Þorleifur Erlendsson, fv. barnakennari . 2070.00 
Þorsteinn Gíslason, fv. fiskimatsmaður . 2242.50 

Þorsteinn Þorsteinsson, fv. hagstofustj. . 11957.00 
Þorsteinn Þorsteinsson, fv. póstur ..... 2249.50 
Þorvaldur Jakobsson, fv. sóknarprestur 7141.50 

Þorvaldur Þorvaldsson, fv. fiskimatsm. . 2242.50 

1379545.00 
Verðlagsuppbót 690075.00 

———— |2 069 620 
. Ekkjur: 
Aðalbjörg Jakobsdóttir ................ 2811.75 
Aðalbjörg Sigurðardóttir „............. 6727.50 
Agnethe Kamban .........0000000000.. 4140.00 
Álfheiður Kjartansdóttir ............... 16560.00 
Anína Arinbjarnardóttir ............... 1690.50 
Anna Ásmundsdóttir .................. 3450.00 
Anna Bjarnadóttir ................2.... 1690.50 
Anna Kl. Jónsson .......0.000000000.. 2518.50 
Anna Pálsdóttir ............0.00.00.00... 4140.00 
Anna Sigurðardóttir ................... 8211.00 
Anna Stefánsdóttir ...........0.00.000... 3363.75 
Anna Þorgrímsdóttir .................. 4000.00 
Anna Þorkelsdóttir „..............2.... 3484.00 
Arndís Sigurðardóttir ................. 1690.50 
Árný Stígsdóttir .........00.000. 0... 1690.00 
Ásdís Þorgrímsdóttir .................. 1690.50 
Áslaug Thorlacius ........0000000...... 5175.00 
Ásta Einarson ........0000000 0... 3363.75 
Ásta Jaden .......0000000. nn 4600.00 
Ásta Þorvaldsdóttir ..........0.0.00.00... 1690.50 

1953 

4 
2. febr.
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Ástríður Petersen 2... 
Auður Gísladóttir ..................... 
Auður Jónasdóttir .............0..0%.. 
Bentína Hallgrímsson ................. 
Björg Guðmundsdóttir ................ 
Björg Jónasdóttir ..................... 
Bryndís Þórarinsdóttir ................ 
Camilla Hallgrímsson ................. 
Dorothea Guðmundsson ................ 
Eleanor Sveinbjörnsson ............2... 
Elín Guðbjörg Guðmundsdóttir ........ 
Elínborg Vigfúsdóttir ................. 
Elísabet Jónsdóttir .................... 
Elísabet Sigurðardóttir ................ 
Ellen Einarsson ............00..0....0. 
Ellen Sveinsson ...........2.000000.0... 
Emelía P. Briem ............00000.00... 
Ethel Arnórsson .........0.00..0..0.... 
Finnbjörg Kristófersdóttir ............. 
Fríða Hlíðdal .................00.00000.. 
Geirlaug Stefánsdóttir ................. 
Guðbjörg Hermannsdóttir .............. 
Guðbjörg Kristjánsdóttir ............... 
Guðbjörg Tómasdóttir ................. 
Guðfinna Þórðardóttir ................. 
Guðlaug Magnúsdóttir ................. 
Guðný Þorsteinsdóttir ................. 
Guðríður Eiríksdóttir ................. 
Guðríður Helgadóttir .................. 
Guðríður Ólafsdóttir .................. 
Guðrún Arinbjarnar ................... 
Guðrún Egilson ............00000000... 
Guðrún Jónsdóttir Erlingsson .......... 
Guðrún Hermannsdóttir ............... 
Guðrún Jónsdóttir .................... 
Guðrún P. Jónsdóttir .................. 
Guðrún Oddsdóttir .................... 
Guðrún Oddgeirsdóttir ................ 
Guðrún Ragúels ....................... 
Guðrún Sveinsdóttir ................... 
Guðrún Torfadóttir .................... 
Guðrún Þorvarðsson .................. 
Halldóra Ólafsdóttir ...........0........ 

Harriet Jónsson ............00000.0.... 
Hedvig Blöndal ...............2000..... 
Helga Finnsdóttir ..................... 
Helga Jónsdóttir ..............000000... 
Helga Skúladóttir .................2... 

18. gr. 
  

2867.82 

3933.00 

kr. kr. 
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Helga I. Stefánsdóttir ................. 1690.50 
Hildur Björnsdóttir ................... 4422.90 
Hlín Johnson ........0..0.000 000... 10091.25 
Hrefna Ingimarsdóttir ................. 6727.50 
Hrefna Jóhannesdóttir ................ 3363.75 
Ingibjörg Björnsdóttir ................. 3000.00 
Ingibjörg Jakobsdóttir ................. 2070.00 
Ingibjörg Jónasdóttir .................. 3933.00 
Ingibjörg Magnúsdóttir „............... 3933.00 
Ingileif Aðils ......................... 2242.50 
Ingveldur Einarsdóttir ................ 3933.00 
Ingveldur Ólafsdóttir .................. 1681.87 
Jóhanna Kr. Eggertsdóttir Briem ...... 3500.00 
Jóhanna Gunnarsdóttir ................ 3795.00 
Jóhanna Jónsdóttir .................... 5000.00 
Jóhanna Magnúsdóttir ................ 3933.00 
Jóhanna Thorlacius ................... 1690.50 
Jónasína E. Hallgrímsdóttir ........... 4830.00 
Jóney Guðmundsdóttir ................. 3363.75 
Júlíana Jónsdóttir ..................... 2811.75 
Katrín Sveinsdóttir .................... 3500.00 
Kristín Guðmundsd., ekkja E. Helgasonar 3363.75 
Kristín Guðmundsdóttir, vitavarðarekkja 1681.87 

Kristín Pálsdóttir ...................... 2811.75 
Kristin Sigurðardóttir, ekkja Árna Gísla- 

SONAT 200... 3000.00 
Kristin Sigurðardóttir, ekkja Hermanns 
„Hjartarsonar ........................ 3000.00 

Kristin Thorberg ...........0.0.000.00... 2070.00 
Kristin Thoroddsen .............0000... 2070.00 
Kristin Þórarinsdóttir ................. 5000.00 
Kristjana Benediktsdóttir .............. 2242.50 
Kristólína Kragh ...................... 2242.50 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Gísla Lárussonar 4242.50 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Skarp. Þorkelss. 3500.00 
Lára Guðnadóttir .................0.... 5000.00 
Laufey Vilhjálmsdóttir ................ 13351.50 
Lilja Haraldsdóttir .................... 2760.00 
Líney Sigurjónsdóttir .................. 5054.25 
Lovísa Sveinbjörnsson ............0.... 17430.00 
Magdalena Ásgeirsdóttir ............... 690.00 
Magnea Magnúsdóttir ................. 8500.00 
Margrét Árnadóttir .........000.000.... 4863.75 
Margrét Ásmundsdóttir ................ 2242.50 
Margrét Jónasdóttir ...........0.000... 3933.00 
Margrét Jónsdóttir .................... 1690.50 
Margrét Lárusdóttir ................... 5175.00 
Margrét Kr. Lárusdóttir ................ 2242.50 
Margrét Þórðardóttir .................. 3363.75 
Margrethe Kaldalóns .................. 15749.25 
María Guðlaugsson .........000.000.00.. 4140.00 

kr. 
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Maria J. Klemenz .......00000000.0.... 
Marta Þórarinsdóttir .................. 
Níelsína Ólafsdóttir ................... 
Oktavía Sigurðardóttir ................. 
Ólafía Einarsdóttir .................... 
Ólafía Finnbogadóttir ................. 
Ólína Snæbjörnsdóttir ................. 
Ólína Þorsteinsdóttir .................. 
Ólöf Steingrímsdóttir .................. 
Ragnheiður Bjarnadóttir ............... 
Ragnheiður Jónasdóttir ................ 
Ragnheiður Jónasson ......0000000000.. 
Ragnheiður Straumfjörð ............... 
Ragnheiður Torfadóttir ................ 
Rannveig Tómasdóttir ................. 
Rigmor Ófeigsson .........000.0000.... 
Rósa Jónsdóttir ............0000000000.. 
Sesselja Eiríksdóttir ................... 
Sigríður Arnljótsdóttir ................. 
Sigríður Bjarnason ..........0.0000002.. 
Sigríður Finnbogadóttir ............... 
Sigríður Fjeldsted ..................... 
Sigríður Gísladóttir .................... 
Sigríður Guðmundsdóttir .............. 
Sigríður Jónsdóttir frá Vífilsstöðum .. 
Sigríður Jónsdóttir frá Hvítadal ...... 
Sigríður Kjartansdóttir ................ 
Sigríður Pétursdóttir ................... 
Sigríður Snæbjörnsdóttir .............. 
Sigríður Snæbjörnssen ................ 
Sigríður Steingrímsdóttir .............. 
Sigrún Bjarnason ......0.00000000000.. 
Sigrún Kjartansdóttir .................. 
Sigurbjörg Bogadóttir ................. 
Sigurlaug G. Gröndal .................. 
Sigurlaug Þórey Þorsteinsdóttir ....... 
Sólveig Árnadóttir ................0.... 
Sólveig Eggerz ........00.000000.0..0.... 
Sólveig Pétursdóttir ................... 
Stefanía Hjaltested ...............2.... 
Stefanía Stefánsdóttir .................. 
Steinunn P. Eyjólfsson ..........00..... 
Steinunn Jóhannesdóttir .............. 
Steinunn Oddsdóttir ...........000.00... 
Steinunn E. Stephensen ............... 
Súsanna Friðriksdóttir ................ 
Sylvía N. Guðmundsdóttir ............. 
Theódóra Thoroddsen .............0.... 
Unnur Skúladóttir ..........0.000000... 
Valborg Einarsson ........0.000000000.. 
Valgerður Benediktsson ............... 

18. gr. 
  

kr. kr. 
  

   



III. 

VI. 
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Valgerður Ólafsdóttir .................. 4000.00 
Valgerður Sveinsdóttir ................. 3933.00 
Vigdís G. Blöndal ...............0..... 2811.75 
Viktoría Bjarnadóttir ................. 845.25 
Vilborg Torfadóttir .................... 1690.50 
Vilhelmina Ingimundardóttir ........... 3650.00 
Þóra Sigurðardóttir ................... 1690.50 
Þóra Skaftason .............0000..0.0.. 1690.50 
Þorbjörg Sigmundsdóttir ............... 5606.25 
Þórdís Ívarsdóttir ..................... 1121.50 
Þórunn Hafstein ..................2... 2242.50 
Þórunn Pálsdóttir ..................... 5606.25 
Þórunn Sigurðardóttir ................. 1690.50 
Þórunn Þórðardóttir ....... — ..... 1035.00 
Þorvalda Hulda Sveinsdóttir ........... 3500.00 
Þrúður I. Jónsdóttir ................... 2760.00 
Þuríður Benediktsdóttir ................ 5623.50 
Þuríður Káradóttir .................... 6500.00 

870559 
Verðlagsuppbót 478807 

—— | 1 349 366 

c. Barnastyrkir: 
1. Barn Árna sál. Helgasonar, héraðs- 

læknis, Jóhanna Margrét  Árna- 
dóttir, f. 1%% 1924, sjúklingur ........ 1690.50 

2. Barn Bergsveins sál. Haraldssonar, 
kennara, Bergljót Bergsveinsdóttir, Í. 
54 1942 ........000000 000. 1690.50 

3. Barn Sigurðar sál. Gíslasonar, Gunnar 

Sigurðsson, f. 2% 1939 .........0..0... 1690.50 

5071.50 
Verðlagsuppbót 2789.32 

— 7 861 
3 426 847 

Framlag ríkissjóðs skv. 10. gr. l. 101/1943 og 8. gr. 
1. 102/1943 (áætlað) .......0200020000 000 6 360 000 
Framlag ríkissjóðs til lífeyrissjóðs hjúkrunarkvenna, 
skv. 12. gr. 1. 103/1943 ......20000000000 0. 160 000 
Framlag ríkissjóðs til lífeyrissjóðs ljósmæðra, skv. 
1. gr. 1. 114/1940 .........0020000 00 23 500 
Framlag ríkissjóðs til grunnlauna- og vísitöluupp- 
bóta á lífeyri ..........0000000. 00. v 0. 1800 000 

Samtals ... 12 505 471 
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19. gr. 

Til óvissra útgjalda o. fl. er veitt: 
  

  

  

  

    

  

  

  

  

kr. kr. 

Til dýrtíðarráðstafana .........0.000000000. 0... 00... 36 800 000 
Vegna vantalinnar verðlagsuppbótar ................ 2 500 900 
Til óvissra útgjalda ............0.02000 000. 0. nn. 1500 000 

Samtals . 40 800 000 

III. KAFLI 

Eignahreyfingar. 

20. gr. 

kr. kr. 

Inn 
Fyrningar ...........2222020000n0 nn 1 360 000 

, Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum ........ 100 000 
, Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna .......... 500 000 
Lán tekin á árinu vegna fjárskipta ................ 3 000 000 

Samtals ... 4 960 000 

Út: 
I. Afborganir lána ríkissjóðs og ríkisstofnana: 

1. Ríkissjóðslán: 
a. Innlend lán ...........00.00..... 13396507 
b. Lán í dönskum bönkum ........ 1130163 
c. Lán í Bandaríkjunum ........... 80000 

— 14606670 

2. Lán ríkisstofnana: 
Landssíminn (3. gr. A. 2) 20.00.0000...   890 000   15 496 670



XII. 

. Til 

. Til 

. Til 

. Til 
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20. gr. 

kr. kr. 

Utlagdir vextir og afborganir af ymsum lånum 
með ríkisábyrgð, sem eru í vanskilum Gælað) - 7 000 000 
Til eignaaukningar landssímans (3. gr. A. 2). 4 700 000 

. Áburðarverksmiðjan h/t.: 
a. Til hlutabréfakaupa ..........000..0 000... 480 000 
b. Til vegagerðar ..............0.0.0.00.0.00 20. 500 000 

— 980 000 
Til bygginga á jörðum ríkisins ................ 400 000 

. Til ræktunar á jörðum ríkisins ................ 150 000 

. Til byggingar björgunar- og varðskips fyrir Norð- 
urland, enda samþykki dómsmálaráðuneytið gerð 
skipsins ..............0.2.0000 000. 500 000 

. Til sementsverksmiðju ...............00..0.0.... 1 000 000 
1. Til viðbótarhúsnæðis við ríkisspitalana ..... 1 800 000 

Þar af 250 þús. kr. til byggingar hjúkrunar- 
kvennaskóla. 

2. Til byggingar fávitahælis .................... 500 000 

2 300 000 
Til bygginga nýrra vita og vitavarðabústaða .... 1000 000 

Til flugvallagerða .............00.0 00. 1320 000 
1. Til byggingar heimavistarskólahúss við Mennta- 

skólann á Akureyri ............0000000.0.... 250 000 
2. Til byggingar sjómannaskólans ............. 440 000 
3. Til byggingar kennarabústaðar á Hólum .... 75 000 
4. Til byggingar menntaskólahúss í Reykjavík . |1300 000 
5. Til byggingar skólastjóraíbúðar við mennta- 

skólann að Laugarvatni ................0.... 250 000 
———-!, 2315 000 

byggingar Kennaraskóla Íslands ............ 300 000 
. Til bygginga á prestssetrum ................... 1350 000 
. Til byggingar prestsseturshúss á Hólum ........ 100 000 
. Til útihúsa á prestssetrum .................... 300 000 

byggingar sýslumannabústaða .............. 600 000 
. Til byggingar lögreglustöðvar í Reykjavík ...... 250 000 

byggingar lögreglustöðvar á Keflavíkurflugvelli 350 000 
. Til rafveituframkvæmda á Hólum .............. 150 000 

rafveituframkvæmda á Hvanneyri .......... 80 000 
. Til að lána til kaupa á dieselrafstöðvum að fengn- 

um tillögum raforkuráðs ...............0.0.... 650 000 
. Til viðbyggingar Málleysingjaskólans ........... 300 000 
. Til byggingar dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn 

og unglinga .............2.20..0n seen 300 000 

Samtals ... 41 891 670 

 



  

  

  

  

        

  

I. Rekstra 

kr. kr. 

Tekjur 
2. gr. Skattar og tollar ...........0000000 00. 0... 321 400 000 
3. gr. A. | Tekjur af rekstri ríkisstofnana ............... 91 089 750 
— B. |Tekjur af fasteignum ríkissjóðs ............... 10 000 

4. gr. Tekjur af bönkum og vaxtatekjur ............. 2 085 000 
5. gr. Óvissar tekjur ............00000000.. 00... 4 100 000 

Samtals .. 418 684 750 

II. Sjóðs 

kr. 

Inn: 
2.—5. gr Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti ................... 418 684 750 

Aðrar innborganir og fyrningar: 
20. gr I.|Fyrningar ........22.000000 00 eennsn ss 1360 000 
— II. | Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum o. fl. ............ 100 000 
— III. | Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna .............0.... 500 000 
— IV. |Lán tekin á árinu .........0000000000e eens ess 3 000 000 

Samtals ... 423 644 750        
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firlit 

firlit. 21. gr. 

kr. kr. 

Gjöld 
7. gr. Vextir .........0000 0... ns 3 658 583 
8. gr. Kostnaður við æðstu stjórn landsins .......... 474 532 

9. gr. Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkis- 
reikninga ..........0000000 000... nn 3 744 797 

10. gr Til ríkisstjórnarinnar ...........0000000.0.... 11 988 483 
11. gr. A. | Dómgæzla og lögreglustjórn ..........00.00.0.. 25 470 150 
— B. (Opinbert eftirlit ...........0.0.00000000.0. 00... 1636 701 
— C. | Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta ... 9 602 765 
— D. | Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur .. 2 250 000 38 959 616 

12. gr. Til læknaskipunar og heilbrigðismála .......... 28 228 715 
13. gr. A. | Vegamál ............200000.0 eens 39 542 438 
— B. (Samgöngur ..........020000.. 0. enn 6 679 000 
— C. | Vitamál og hafnargerðir .................0.0... 11617 919 
— D. Flugmál ss. 00 00 3317 841 61 157 198 

14. gr. A. |Kirkjumál ...........000020 20 000n 0. 5 988 886 
— B. Kennslumál ...........2200e.ses.sss s.s. „ 56 445 639 62 434 525 

15. gr. A. | Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi 4 971 199 
— B. | Til rannsókna í opinbera þágu o. fl. .......... 5 916 828 10 888 027 

16. gr. A. | Landbúnaðarmál .............0000..0.00.0.. 000. 41513 291 
— B. |Sjávarútvegsmál .............2.000.0.0......0.. 5 335 055 
— C. |Iðnaðarmál ..........00000.see.sss ns 1863 220 
— D. |Raforkumál ...........0000ee sense 5527 341" 54 238 907 

17. gr. Til félagsmála ...........00..00 000... 0... 51 084 339 
18. gr. Til eftirlauna og styrktarfjár ................. 12 505 471 
19. gr Óviss útgjöld ...........00000000.0 00... 40 800 000 

Rekstrarafgangur ............0.20000.0......0.. 38 521 557 

Samtals . 418 684 750 

yfirlit. 

kr. 

Út: 
7.—19. gr. | Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstrarreikningi ............... 380 163 193 

Aðrar útborganir: 
20. gr. Afborganir lána, greiðslur vegna ríkisáb. og til eignaaukningar 41 891 670 

Greiðslujöfnuður ... 1589 887 

Samtals ... 423 644 750     
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22. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt: 

I. 

II. 

111. 

IV. 

VII. 

VIII. 

Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé því, sem aflað er með samkomum 

og rennur til eflingar slysavörnum hér við land. 
Að gera ráðstafanir til að flytja brott svo fljótt sem verða má hús þau, 
er standa á lóðinni Kirkjustræti 12, og láta Alþingi lóðina í té til stækk- 
unar þinghúsgarðinum eða til annarra afnota. 
Að láta Blindravinafélag Íslands fá að láni allt að 10 útvarpstæki til 
afnota fyrir blinda menn, og sé kostnaður, er af þessu leiðir, færður á 

fjárhagsáætlun Viðtækjaverzlunar ríkisins. Enn fremur að lána allt að 
þremur tækjum til sjúklinga, sem liggja rúmfastir árum saman í heima- 
húsum. 
Að verja allt að 5 millj. kr. til þess að bæta úr atvinnuörðugleikum í land- 
inu á þann hátt, er hún telur heppilegast. Ríkisstjórnin setur sett þau skil- 
yrði fyrir aðstoð þessari um mótframlög og annað, sem hún telur nauð- 
synlegt. 
Að verja allt að 2% millj. kr. til að styrkja bátaútvegsmenn, er undan- 
farin ár hafa stundað dragnóta- og togveiðar, til kaupa á nýjum veiðar- 
færum til annarra veiðiaðferða. Ríkisstjórnin setur nánari reglur um 
úthlutun styrkjanna. 

. Að verja allt að 2 millj. kr. til flugvallagerðar til viðbótar framlagi á 
20. gr., ef tekjur flugvallanna fara fram úr áætlun sem þessu nemur, 
enda vaxi ekki rekstrarhalli flugmálanna samkv. 13. gr. D. 
Að verja allt að 140 þús. kr. til þess að bæta tjón vegna slysfara á Bol- 
ungavíkurvegi sumarið 1961. 
Að verja 12 þús. kr. til þess að kaupa Þingvallamynd frú Þórdísar 
Egilsdóttur á Ísafirði, listsaumaða með íslenzku bandi jurtalituðu. 
Að verja allt að 24 þús. kr. til þess að greiða prestum þeim húsaleigustyrk, 
er eigi hafa afnot embættisbústaða. 
Að verja allt að helmingi af lóða- og jarðaleigum úr Vestmannaeyjum 
árið 1952 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 10 þús. kr. 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 læknislaunum 
þann tíma, sem héraðið er læknislaust. 

. Að greiða 5 þús. kr. til húsmæðraskólans á Hallormsstað fyrir að kenna 
kennslukonum vefnað. 

. Að taka allt að 8 millj. kr. lán fyrir raforkusjóð til raforkuframkvæmda. 
- Að leggja fram það mikið nytt hlutafé í Skallagrím h/f í Borgarnesi, að 

hlutafé ríkissjóðs verði jafnan % af heildarhlutafjárhæð félagsins, þó 
ekki yfir 200 þús. kr. 
Að ábyrgjast fyrir Skallagrím h/f í Borgarnesi allt að 3,6 millj. kr. inn- 
lent eða erlent lán, er félagið kann að taka til smíða á nýju skipi fyrir 
Reykjavíkur—Akranes—Borgarnesferðir, segn tryggingum, er rikis- 
stjórnin metur gildar, þó eigi yfir 60% af kostnaðarverði skipsins. 

. Að ábyrgjast lán, allt að 6 millj. kr., til byggingar hraðfrystihúsa og 
fiskimjölsverksmiðja. 
Að ábyrgjast lán vegna togaraútgerðar fyrir bæjarfélögin á Akranesi, 
Siglufirði, Seyðisfirði, í Neskaupstað og Vestmannaeyjum, ef óhjákvæmi- 
legt þykir til þess að tryggja áframhaldandi rekstur togaranna á þessum 
stöðum, þó eigi hærri lánsábyrgð en sem nemur 500 þús. kr. fyrir hvert 
skip, eða samtals 4% millj. kr., enda séu þær tryggingar settar fyrir
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ábyrgðunum, er ríkisstjórnin metur gildar, og uppfyllt þau skilyrði, er 
ríkisstjórnin setur. 
Að ábyrgjast fyrir Slippfélagið h/f í Reykjavík allt að 6 millj. kr. lán 
til byggingar nýrrar dráttarbrautar gegn tryggingum, sem ríkisstjórnin 
metur gildar. 
Að ábyrgjast lán að upphæð 200 þús. kr., er Vikurfélagið h/f kann að 
taka, gegn þeim tryggingum, er ráðherra metur gildar. 
Að ábyrgjast lán að upphæð 150 þús. kr., er Glersteypan h/f kann að 
taka, gegn þeim tryggingum, er ráðherra metur gildar. 
Að ábyrgjast lán að upphæð allt að 200 þús. kr., er Íslenzka brennisteins- 
vinnslan h/f kann að taka til að koma upp vélum til hreinsunar á brenni- 
steini, gegn þeim tryggingum, er ríkisstjórnin metur gildar. 
Að ábyrgjast fyrir Samband ísl. berklasjúklinga allt að 3 millj. kr. lán 
til byggingar vinnuskála að Reykjalundi gegn tryggingu, er ríkisstjórnin 
metur gilda. 
Að ábyrgjast lán allt að 500 þús. kr., er hreppsnefnd Hveragerðishrepps 
hyggst að taka til að leggja hitaveitu í þorpið, þó eigi yfir 85% af 
heildarkostnaði. 
Að ábyrgjast lán að upphæð 150 þús. kr., er Skúli Pálsson, Laxalóni í 
Mosfellssveit, kann að taka til ræktunar regnbogasilungs, gegn þeim trygg- 
ingum, er ríkisstjórnin metur gildar. 
Að aðstoða Flugfélag Íslands h/f við kaup á einni millilandaflugvél og 
einni innanlandsflugvél með því að veita ríkisábyrgð fyrir allt að 60% af 
kaupverði flugvélanna, þó eigi yfir 14 millj. kr., gegn þeim tryggingum, 
sem ríkisstjórnin metur gildar. 
Að aðstoða Loftleiðir h/f við kaup á einni millilandaflugvél með því að 
veita ríkisábyrgð fyrir allt að 10 millj. kr. láni, gegn þeim tryggingum, 
sem ríkisstjórnin metur gildar. 
Að endurlána Búnaðarbanka Íslands fjárhæð, sem svarar vöxtum og 

afborgunum árin 1951, 1952 og 1953 af lánum til Ræktunarsjóðs og Byggs- 
ingarsjóðs Búnaðarbankans af gengishagnaði 1950 og tekjuafgangi ríkis- 
sjóðs 1951 og láni til Ræktunarsjóðs frá 30. apríl 1951 og láni til veð- 
deildar bankans 1951. Lánskjörin séu hin sömu og á framangreindum 
lánum. 
Að fella niður leyfisgjald samkv. b-lið 30. gr. laga nr. 100/1948 af fólks- 
bifreiðum, sem fjárhagsráð lýsir yfir, að inn séu fluttar fyrir atvinnu- 
bifreiðarstjóra. 
Að gefa eftir aðflutningsgjöld af snjóbifreiðum. 
Að endurgreiða Akranesdeild Rauðakross Íslands aðflutningsgjöld af 
sjúkrabifreið. 
Að endurgreiða innlendum skipasmíðastöðvum aðflutningsgjöld, þar með 
talinn söluskattur, af efni í skip og báta, er þær smíða. Má miða endur- 

greiðsluna við tiltekna fjárhæð á hverja smálest, sem næst því, er ætla má 
að svari til þeirra aðflutningsgjalda og söluskatts, er greidd hafa verið 
af efni til smíðanna. 
Að endurgreiða hafnarsjóði Þorlákshafnar kostnað af lagningu Þorláks- 
hafnarvegar, kr. 175 234.54, á næstu tveim árum með jöfnum afborgunum. 
Að undirbúa nýja vegagerð á Þingvöllum, svo að vegurinn verði fluttur 
úr Almannagjá. 
Að greiða Sveinbirni Kristjánssyni allt að 120 þús. kr. til bóta á þeim hluta 
af tapi hans við byggingar á Keldum, er stafar af lækkun samningsupp- 
hæðar fyrir fram og af óljósum samningsákvæðum um verðlagsvísitölu. 
Að greiða menningarsjóði það, sem á kann að vanta, að tekjur sjóðsins 
árið 1952 nái 360 þús. kr. 

1953 

4 
2. febr



1953 

4 
2. febr. 
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XXXVII. Að tryggja með samningi, að bókasafn Þorsteins M. Jónssonar verði 
eign Kennaraskóla Íslands, enda fallist ríkisstjórnin á skilyrði eigandans 

fyrir afhendingu safnsins. 
XXXVIII. Að greiða Magnúsi Jónssyni prófessor styrk til vísindastarfa, er nemi 

mismun á eftirlaunum hans og fullum prófessorslaunum, enda sé hann 
ekki í öðru starfi á vegum hins opinbera. 

XXXIX. Að verja allt að 1 millj. kr. til byggingar sementsverksmiðju. 
XL. 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 1953 skal greiða sérstakar uppbætur á laun starfsmanna ríkisins sem 

hér segir: 
Á laun samkvæmt I-III. flokki launalaga 10% 
- — — IV. — — 12 — 
- — — VIX.  — — 15 — 
- — — XXV.  — — 17 — 

enda skal lágmarksvinnutími samkv. 1. gr. I. reglugerðar nr. 45 1946 og 2. gr. d. reglu- 
gerðar nr. 136 1945 vera á sama tíma 38% klukkustund á viku. 

Á árinu 1953 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 1952 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, 2. febrúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson.
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LOG 
um breyting á lögum nr. 58 7. maí 1946, um menntaskóla. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Aftan við 3. gr. laganna komi ný málsgr., svo hljóðandi: 
Fræðslumálastjórn er og heimilt, ef ástæða þykir til, að halda uppi miðskóla- 

kennslu við menntaskólanna í óskiptum bekkjardeildum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. janúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Björn Ólafsson. 

LÖG 
um framlengingu á heimild ríkisstjórnarinnar til að nota allt að fjórum milljónum 

dollara af yfirdráttarheimild Íslands hjá Greiðslubandalagi Evrópu. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Af yfirdráttarheimild þeirri, er Ísland hefur sem þátttakandi í Greiðslubanda- 

lagi Evrópu, að fjárhæð fimmtán milljónir dollara, heimilast ríkisstjórninni, ef hún 
telur nauðsynlegt, að nota allt að fjórum milljónum dollara á fjárhagsárum Greiðslu- 
bandalagsins 1952—53 og 1953—54. 

Jafnóðum og heimildin er notuð, skal andvirðið í krónum greitt inn i sérstakan 
reikning í Landsbanka Íslands og því varið, Þegar er gjaldeyrisástæður leyfa, til 
endurgreiðslu á yfirdráttarláninu, enda má ekki nota féð til annars. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 2. febrúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  
Björn Ólafsson. 

11 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

1953 

6 
2. febr.
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LOG 
um hundahald og varnir gegn sullaveiki. 

Forseti ÍsLanDs 

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

þykki minu: 

1. gr. 

Bæjarstjórnum og hreppsnefndum er heimilt að ákveða með samþykkt, er 

heilbrigðismálaráðuneytið staðfestir, að takmarka eða banna hundahald í sveitar- 
FA 
félaginu. 

2. gr. 

Sérhver skattgreiðandi skal á skattaframtali gera grein fyrir þeim hundum, 

sem hann eða aðrir, er hann hefur á framfæri sínu, eiga um áramót. 

Hreppstjóri í hverjum hreppi, en skattstjóri eða skattanefnd í hverjum kaup- 

stað, skulu gera skrá yfir hunda þá, sem í sveitarfélaginu eru, og afhenda hana 

sýslumanni eða bæjarfógeta (í Reykjavík tollstjóra) í aprílmánuði ár hvert. 

3. gr. 

Af hundum búenda og annarra, er búfé eiga, skal greiða 15 króna skatt árlega, 

en af öðrum hundum 150 kr. skatt árlega. 
Skatturinn rennur í bæjar- eða sýslusjóð og innheimtist á manntalsþingi. 

4. gr. 

Skyldur er hver sá, sem lætur slátra skepnum, er sullur finnst i, að grafa 

þegar í stað það slátur, sem sollið er, svo og hausa af höfuðsóttarkindum, það 

djúpt í jörð niður, að hundar geti eigi náð því, eða brenna það. 

Brot gegn ákvæði þessu varða allt að 500 króna sekt, og fær sá annan helming 

sektarinnar, er upp ljóstrar, en sveitarsjóður hinn. 

5. gr. 

Bæjarstjórnir, eða hreppsnefndir undir umsjón sýslunefnda, skulu sjá um 

hreinsun hunda til útrýmingar bandormum, hver í sínu umdæmi. 
Kostnaður greiðist úr bæjar- eða sýslusjóði. 

6. gr. 

Heilbrigðismálaráðuneytið setur, í samráði við landlækni og yfirdýralækni, 

reglugerð um hreinsun hunda vegna bandorma, meðferð sulla úr sláturfé, svo og 

annað, er þurfa þykir, til útrýmingar sullaveiki. 

7. gr. 

Brot gegn lögum þessum og reglugerðum eða samþykktum, sem settar kunna 

að vera samkvæmt þeim, varða sektum, er nemi 500—1000 krónum. Sektirnar renna 

i sýslusjóð eða bæjarsjóð, þar sem brotið er framið. 

8. gr. 

Með mál gegn brotum á lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála.
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9. gr. 7 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 3. febr. 
Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 18 frá 1890, um hundaskatt og fleira, 

lög nr. 8 frá 1924, um heimild fyrir bæjarstjórnir og hreppsnefndir til að tak- 
marka eða banna hundahald í kaupstöðum og kauptúnum, svo og önnur ákvæði, 
er brjóta í bága við lög þessi. 

Gjört í Reykjavík, 3. febrúar 1958. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

  

  

(L. S.) 

Steingrímur Steinþórsson. 

FORSETABRÉF 8 
6. febr. 

um þinglausnir. 

ForseTi ÍstanDs 
gjörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið, að Alþingi, 72. löggjafarþingi, skuli slitið í dag, föstudaginn 
6. febrúar 1953. 

Mun ég því slíta Alþingi í dag. 

Gjört í Reykjavik, 6. febrúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Steingrímur Steinþórsson. 

TILSKIPUN 9 
23. jan. 

um að vernd sú, sem heimiluð er fyrir vörumerki með lögum nr. 43 13. nóv. 1903, 

skuli einnig ná til Belgíu. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Að með því að þeim, sem á Íslandi reka verksmiðjuiðnað eða 

handiðnað, jarðrækt, málmnám, verzlun eða aðra atvinnu, er veittur sami 
kostur á að öðlast vernd á vörumerkjum í Belgiu, eins og eigin þegnum, 
þá vil ég samkvæmt heimild þeirri, sem gefin er í 15. gr. laga um vöru- 
merki, 13. nóvember 1903, skipa svo fyrir sem hér segir: 

Þeir, sem í Belgíu reka verksmiðjuiðnað eða handiðnað, jarðrækt, málmnám, 
verzlun eða aðra atvinnu, skulu verða þeirrar verndar á vörumerkjum, sem lög 
13. nóvember 1903 heimila, aðnjótandi með þeim skilyrðum, er hér greinir: 

1. Tilkynningu skal fylgja sönnun fyrir því, að beiðandi hafi fullnægt skilyrðum 
þeim, sem sett eru í Belgíu fyrir því, að vörumerkið njóti þar verndar. 

2. Beiðandi skal undirgangast, að bæjarþing Reykjavíkur sé varnarþing hans í 
öllum málum viðvíkjandi vörumerkjum og tilnefna umboðsmann búsettan á 
Íslandi, er taki á móti málsókn fyrir hans hönd.
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9 3. Vårumerkid skal ekki njóta víðtækari verndar eða verndar fyrir lengri tíma 

23. jan. 

10 
9. febr. 

4. 

5. 

en i Belgiu. 
Vörumerkið skal skrásetja í þeirri mynd, sem löggilt er í Belgíu, nema gagn- 

stætt sé velsæmi og allsherjarreglu. 

Nú er synjað um skrásetningu samkvæmt 5. gr. nr. 5 framannefndra laga 

13. nóvember 1903, og beiðandi höfðar mál gegn þeim, sem áður hefur til- 

kynnt merkið og fengið það skrásett, og sannar, að hann hafi fyrstur notað 

merki þetta, en hinn hafi síðan tekið það upp, og má þá með dómi úrskurða 

honum rétt til að fá merkið skrásett með einkarétti til þess að nota það á þær 

vörutegundir, sem hann notaði merkið á, þegar vernd komst á í báðum lönd- 

unum, en höfða skal hann þá mál út af þessu innan 6 mánaða frá því verndin 

komst á. Þetta skerðir þó að engu leyti rétt þann, sem heimilaður er í 11. gr. 

3. málsgr. nefndra laga. 

Tilskipun þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 23. janúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Björn Ólafsson. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 50 17. maí 1947, um breyting á lögum nr. 102 19. júní 

1933, um samþykktir um sýsluvegasjóði. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 

Aftan við lögin komi svo hljóðandi 

Bráðabirgðaákvæði: 

Heimilt er sýslunefndum þar til nýtt fasteignamat hefur farið fram, að ákveða 
fyrir eitt ár í senn að innheimta vegaskatt til sýsluvegasjóða með allt að 50% álagi. 
Framlag ríkissjóðs til sjóðanna hækkar í sömu hlutföllum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

N mm 

Gjört í Reykjavik, 9. febrúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson 

(L. S.) 
  

Hermann Jónasson.
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LOG 11 
. . , . 9. febr. 

um sölu nokkurra jarðeigna í opinberri eigu. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að selja eftirtaldar fasteignir: 

Prestssetursjörðina Kollafjarðarnes í Fellshreppi í Strandasýslu. 
Prestssetursjörðina Stað í Hrófbergshreppi í Strandasýslu. 
Ásmundareyjar í Kaldrananeshreppi í Strandasýslu. 
Eyðijörðina Kolgrafarsel í Eyrarsveit í Snæfellsnessýslu. 
Jarðirnar Kollafjarðarnes og Staður seljist ábúendum þeirra með því skilyrði, 

að þær verði jafnframt gerðar að ættaróðali, en Ásmundareyjar seljist eiganda Ás- 
mundarness. Söluverð þessara fasteigna skal ákveðið með mati dómkvaddra manna, 
enda sé við mat tekið tillit til þeirra skilyrða, sem sett eru fyrir sölu Kollafjarðar- 
ness og Staðar. 

Vilji einhver þeirra, sem forkaupsrétt hefur að fasteignunum, sem taldar eru í 
stafliðunum a—c, ekki nota rétt sinn, er heimilt að selja þær hæstbjóðanda, að 
óbreyttum áðurnefndum skilyrðum. 

Andvirði hinna seldu eigna, sem taldar eru í a—c-lid 1. málsgr., skal ráðstafa 

samkvæmt 7. gr. laga nr. 31 1952, um skipun prestakalla. 
Eyðijörðin Kolgrafarsel seljist ábúanda jarðarinnar Kolgrafa í sömu sveit fyrir 

það verð, er dómkvaddir menn meta. 

2
0
 

E
Ð
 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 9. febrúar 1958. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Hermann Jónasson. 

LÖG 12 
9. febr. 

um breyting á lögum nr. 91/1952, 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- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Aftan við c-lið 3. gr. laganna komi tveir nýir stafliðir, svo hljóðandi: 

d. Kaffi, óbrenndu eða brenndu og möluðu, sem telst til nr. 1—2 í 9. kafla tollskrár. 

e. Sykri, sem telst til nr. 1—6 í 17. kafla tollskrár.
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12 2. gr. 
9. febr. Annar töluliður 3. gr. laganna orðist svo: 

2. Að endurgreiða verzlunum aðflutningsgjöld af birgðum, er þær áttu 22. des. s. 1. 
af vörum þeim, sem taldar eru í d- og e-lið hér á undan. Fjármálaráðherra setur 
reglur um, hvernig haga skuli endurgreiðslunni. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 3. gr. 

Gjört i Reykjavik, 9. febrúar 1958. 

Åsgeir Åsgeirsson. 
  

  

(L. S.) Eysteinn Jónsson. 

13 LÖG 
10. febr. . Le .. s.n. . 

um breyting á lögum nr. 89 9. júlí 1941, um eyðingu svartbaks. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Fyrir orðin „eina krónu“ í 1. málsgr. 1. gr. laganna kemur: þrjár krónur. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 2. gr. 

Gjört i Reykjavik, 10. febrúar 1958. 

Åsgeir Åsgeirsson. 
L.S. 

(L. S.) Bjarni Benediktsson. 

14 LÖG 
10. febr. 

um löggilding verzlunarstaðar í Vogum í Gullbringusýslu. 

Forseti [ISLANDS 

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

1. gr. 

Í Vogum í Vatnsleysustrandarhreppi í Gullbringusýslu skal vera löggiltur 
verzlunarstaður. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi þá er atvinnumálaráðuneytið hefur ákveðið takmörk 

verzlunarlóðarinnar, samkvæmt lögum nr. 61 10. nóv. 1905, og birt í B-deild 
Stjórnartíðinda. 

Gjört í Reykjavík, 10. febrúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.)   
Bjarni Benediktsson.
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LOG 
um samþykkt á rikisreikningnum fyrir árið 1950. 

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

1. Tekjur samkvæmt 

Q
P
R
 

bykki minu: , 

Rikisreikningurinn fyrir árið 1950 samþykkist með eftirgreindum niðurstöðu- 

tölum: 

Innborganir: 

2. 
3. 
3. 
4. 

a | 

Eignahreyfingar samkv. 

Útborganir: 
Gjöld samkvæmt 7. gr. 

8. — 

ap
 

20. 

G
o
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p
u
p
u
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o
u
U
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p
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fjárlaga .. 

gr. fjárlaga 
  

fjárlaga .. 

Áætlun: Reikningur: 

kr. 223 900 000.00 kr. 209 753 727.14 
— 71 110 382.00 — 89208 137.79 
— 10 000.00 — 29 885.77 
— 1813 537.00 — 2 230 866.57 
— 1500 000.00 —  5013488.19 
— 2 510 000.00 — 104 151 860.25 

Kr. 300 843 919.00 Kr. 410 387 965.71 

Áætlun: Reikningur: 
kr. 10 169 070.00 kr 5 717 381.42 
— 414 357.00 — 505 626.08 
— 2 315 576.00 — 2 722 517.98 
— 3 363 131.00 — 4 499 024.84 
— 433 375.00 — 549 834.74 
— 4706 800.00 — 4837 299.10 
— 13 188 885.00 — 15 856 741.40 
— 943 480.00 — 1 646 448.91 
— 5 686 612.00 — 7 141 470.42 
— 1 350 000.00 — 1638 892.00 
— 15 841 162.00 — 16 937 689.77 
—  26527 500.00 — 27 683 429.98 
— 3658 000.00 — 6408 325.78 
— 8 835 000.00 — 9 423 899.29 
— 2 238 698.00 — 1602 617.12 
— 3 374 850.00 — 4 012 614.97 
— 32 745 189.00 — 39 101 503.70 
— 2709 225.00 — 2897 148.47 
— 3 838 347.00 — 3 953 550.44 
— 23 805 630.00 — 27 130 888.80 
— 8 088 450.00 — 8 486 900.21 
— 811 220.00 — 836 578.25 
— 4600 000.00 — 4251 687.60 
— 27 687 310.00 — 28 050 347.16 
— 6 509 106.00 —- 8 080 296.13 
— 83500 000.00 — 27 168 086.23 
— 14 000 000.00 — ” 
— 225 000.00 — 225 000.00 
— 500 000.00 — 3 147 174.44 

1953 

15 
10. febr.



1953 

15 
10. febr. 

16 
10. febr. 
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30. Eignahreyfingar samkv. 20. gr. fjárlaga kr. 36 417 506.00 kr. 124 862 640.40 
Greiðslujöfnuður — 2360 440.00 

Mismunur ut- og innborgana — 20412 350.08 
  

Kr. 300 843 919.00 Kr. 410 387 965.71 

Gjört i Reykjavik, 10. febrúar 1958. 

Åsgeir Åsgeirsson. 
(L. S.)   

Eysteinn Jonsson. 

LOG 
um breyting á lögum nr. 105/1951, um breyting á lögum nr. 117/1950, um breyt- 

ing á lögum nr. 22/1950, um gengisskráningu, launabreytingar, stóreignaskatt, 

framleiðslugjöld o. fl., og á lögum nr. 9/1951, svo og lögum nr. 70/1952. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 
Í stað 1. málsgr. 1. gr. laga nr. 105/1951 komi: 
Aftan við 1. gr. laganna bætist: 

Á tímabilinu 20. des. 1952 til 28. febr. 1953 skal greiða verðlagsuppbót á kaup 
opinberra starfsmanna þannig, að á grunnlaun, sem eigi eru hærri en 1830 kr. á 
mánuði greiðist uppbót samkvæmt vísitölu 158 stig. Á grunnlaun, sem hærri eru 
en 1830 kr. á mánuði, skal miða uppbótina við vísitölu 153 stig. Kaup, sem reiknað er 
samkvæmt 2. málslið þessarar málsgreinar, skal þó aldrei vera lægra en hæsta kaup 
samkvæmt 1. málslið. 

Verðlagsuppbót skal greiða samkvæmt næstu málsgrein hér á undan á grunn- 
laun eða hluta af grunnlaunum, sem eigi eru hærri en 2200 kr. á mánuði. Á þann 
hluta launa, sem umfram er 2200 kr. á mánuði, skal greiða verðlagsuppbót sam- 
kvæmt vísitölu 123 stig. 

Hinn 1. marz, 1. júní, 1. sept. og 1. des. 1958 skal verðlagsuppbót breytast 
þannig, að á grunnlaun, sem eigi eru hærri en 1830 kr. á mánuði, skal greiða upp- 
bót samkvæmt kaupgjaldsvísitölu, reiknaðri eftir framfærsluvísitölu næsta mánaðar 
á undan, að viðbættum 10 stigum, en á grunnlaun, sem hærri eru en 1330 kr. á 
mánuði, skal miða uppbótina við kaupgjaldsvísitölu, reiknaða eftir framfærsluvísi- 
tölu næsta mánaðar á undan, að viðbættum 5 stigum. Að öðru leyti gilda um á- 
kvörðun verðlagsuppbótarinnar ákvæði næstu tveggja málsgreina hér á undan. 

2. gr. 
Með lögum þessum er úr gildi felld 1. gr. laga nr. 70/1952. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 3. gr. 

Gjört í Reykjavik, 10. febrúar 1958. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson.
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LOG 

um Framkvæmdabanka fslands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Stofna skal banka, er nefnist Framkvæmdabanki Íslands. Á ensku er heiti 

bankans Iceland Bank of Development. Bankinn er sjálfstæð stofnun í eign ríkis- 
ins, en lýtur sérstakri stjórn samkvæmt 13. gr. laga þessara. Heimili og varnar- 
Þing bankans er í Reykjavík. 

2. gr. 
Hlutverk bankans er að efla atvinnulíf og velmegun íslenzku þjóðarinnar 

með því að beita sér fyrir arðvænlegum framkvæmdum, sem sagnlegar eru þjóðar- 
búinu, og styðja þær. Skal starfsemi bankans í meginatriðum miðuð við það að 
stuðla að auknum afköstum í framleiðslu og dreifingu. 

Til þess að gera Framkvæmdabankanum kleift að leysa af hendi þetta hlut- 
verk sitt, skal honum lagt til fé það, sem um getur í 3. og 4. grein. 

3. gr. 
Ríkissjóður leggur Framkvæmdabankanum til stofnfé, samtals að upphæð 

95 000 000 króna, sem hér segir: 
Skuldabréf fyrir lánum úr Mótvirðissjóði: 
Tvö skuldabréf Sogsvirkjunarinnar, dags. 18. febrúar 1959, að upphæð samtals 

54 000 000 króna. 
Tvö skuldabréf Laxárvirkjunarinnar, dags. 29. febrúar 1959, að upphæð samtals 

21 000 000 króna. 
Skuldabréf Áburðarverksmiðjunnar h/f, dags. 9. april 1959, að upphæð 

20 000 000 króna. 
Ríkissjóður leggur bankanum enn fremur til stofnfé til viðbótar, eftir því sem 

Alþingi kann að ákveða hverju sinni. 

4. gr. 
Framkvæmdabankanum skal falin varzla þess fjár, sem nú er í Mótvirðissjóði 

eða i hann kemur vegna efnahagsaðstoðar, sem þegar hefur verið látin í té. Um ráð- 
stöfun þess fjár gilda eftirgreind ákvæði: 

Af fé Mótvirðissjóðs skal Framkvæmdabankinn geyma 50 milljónir króna á 
sérstökum reikningi í seðlabankanum (skuldagreiðslureikningi), ef til kemur að 
því fé verði varið til greiðslu á skuldum ríkissjóðs samkvæmt heimild í lögum 
nr. 45/1951. 

Fé það, sem er í Mótvirðissjóði, annað en það, sem notað hefur verið eða 
notað verður hér eftir til kaupa á skuldabréfum Sogsvirkjunarinnar, Laxár- 
virkjunarinnar og Áburðarverksmiðjunnar h/f eða til skuldagreiðslu samkvæmt 
2. mgr. þessarar greinar, skal bundið á sérreikningi í seðlabankanum. Fram- 
kvæmdabankinn skal þó flytja árlega á viðskiptareikning sinn hjá seðlabank- 
anum hluta þessarar innstæðu. Skal sá hluti ákveðinn þannig, að í fyrsta sinn 
skal Framkvæmdabankinn flytja %s þeirrar upphæðar, sem er á sérreikningn- 
um í árslok 1952, eftir að dregin hefur verið frá innstæðunni á sérreikningnum 
sú upphæð, sem ríkisstjórnin áætlar að notuð verði síðar til kaupa á skuldabréfum 

12 

1953 

17 
10. febr.
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17 virkjananna tveggja og Áburðarverksmiðjunnar h/f. Í ársbyrjun 1954 skal med 

10. febr. sama hætti fluttur %4 þeirrar upphæðar, sem er á sérreikningnum í árslok 1953, 

í ársbyrjun 1955 %3 þeirrar upphæðar, sem er á sérreikningnum í árslok 1954, 

o. s. frv, unz þessi innstæða er tæmd. 

Frá og með 15. febrúar 1953 skal seðlabankinn af hinu bundna innstæðufé 

greiða vexti eftir samningi, sem bankarnir gera með sér. 

Vextir þeir, sem seðlabankinn greiðir af hinni bundnu innstæðu, svo og vextir 

og afborganir af lánum úr Mótvirðissjóði, skal fært á viðskiptareikning Fram- 

kvæmdabankans. 
Innstæðu sína á viðskiptareikningnum má Framkvæmdabankinn nota til starf- 

semi sinnar samkvæmt 7. grein. 
Höfuðstóll Mótvirðissjóðs, eins og hann er á hverjum tíma, skal færður sér- 

staklega skuldamegin í efnahagsreikningi Framkvæmdabankans. 

5. gr. 

Tekjuafgang bankans skal leggja við höfuðstól eða í varasjóð samkvæmt 

ákvörðun bankaráðs, að fengnum tillögum bankastjóra. 

Bankinn er undanþeginn tekju- og eignarskatti til ríkissjóðs og útsvari til 

sveitarfélaga. 

6. gr. 

Handbært fé Framkvæmdabankans skal geymt í viðskiptareikningi í seðla- 

bankanum. Óheimilt er Framkvæmdabankanum að taka lán hjá seðlabankanum. 

7. gr. 
Hlutverk sitt leysir bankinn af hendi með því: 

1. Að vera ríkisstjórninni til ráðuneytis í fjárfestingarmálum. 

2. Að veita lán til langs tíma með því að kaupa ný skuldabréf fyrirtækja, 

sem gagnleg eru þjóðarbúskapnum og að dómi bankastjórnarinnar nægilega arð- 

bær til þess að geta greitt af rekstrartekjum vexti og afborganir af skuldum sínum. 

Enn fremur að veita stofnlánadeildum annarra peningastofnana lán á sama hátt. 

3. Að kaupa ný hlutabréf í fyrirtækjum, sem gagnleg eru þjóðarbúskapnum 

og arðvænleg að dómi bankastjórnarinnar. 

4. Að verzla með verðbréf þau, sem nefnd eru í 2. og 3. lið þessarar greinar. 

5. Að gefa út og selja eigin skuldabréf. 

6. Að efla sparifjársöfnun og verðbréfaviðskipti og stuðla að öðru leyti að 

þróun heilbrigðs markaðs innanlands fyrir lánsfé til langs tíma. 

7. Að afla lánsfjár erlendis til framkvæmda, sem eru í samræmi við tilgang 

Framkvæmdabankans samkvæmt 2. og 3. tölulið þessarar greinar, enda er Fram- 

kvæmdabankinn undanþeginn ákvæði 4. greinar laga nr. 105 21. desember 1945. 

8. Að hafa samvinnu við einkaaðila, sem ráðast í arðvænlegar framkvæmdir, 

og veita þeim fyrirgreiðslu. 
9. Að annast rannsóknir í sambandi við fjárfestingarþörf atvinnuveganna. 

10. Að greiða fyrir gagnlegum nýjungum í framkvæmdum og atvinnu- 

rekstri. 
11. Að greiða fyrir atvinnuframkvæmdum á þeim stöðum, er skortir fram- 

leiðslutæki, en hafa skilyrði til framleiðslu. 

8. gr. 

Fé það úr Mótvirðissjóði, er bankinn fær til eignar samkvæmt 3. grein, 

svo og fé það, er hann fær til ráðstöfunar samkvæmt 4. gr. skal bankinn lána 

að hálfu til framkvæmda í þágu landbúnaðarins og að hálfu til eflingar fram-
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leiðslu og framkvæmdum fyrir kaupstaði og kauptún, jafnóðum og fé þetta verður 17 
bankanum handbært, ásamt vaxtatekjum af því, en að frádregnum hlutfallslegum 10. febr. 
kostnaði við rekstur bankans. Skulu skilmálar þessara lána vera hinir sömu og 
gilda á sama tíma um hliðstæðar lánveitingar Framkvæmdabankans. 

9. gr. 
Ríkissjóður ábyrgist allar skuldbindingar bankans innanlands. 
Fjármálaráðherra er heimilt að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs erlend lán og 

erlendar skuldbindingar bankans, með þeim skilmálum, er hann samþykkir, þó 
má samanlögð upphæð þeirra erlendra skulda bankans, sem ríkissjóður ábyrgist 
samkvæmt þessari grein, ekki vera hærri en 80 milljónir króna á hverjum tíma. 
Í þessu sambandi skal erlend skuld bankans jafnan reiknuð á því gengi, er var í 
gildi, þegar lánssamningur var gerður, eða þegar stofnað var til skuldarinnar án 
formlegs lánssamnings. 

Ákvæði þessarar greinar taka ekki til lána þeirra, er um getur í 11. grein. 

10. gr. 
Nú tekur bankinn fé að láni erlendis og lánar það innanlands, og skal þá svo 

um samið við lántakanda eða lántakendur, að þeir beri halla eða njóti hagnaðar, 
er verða kann vegna gengisbreytinga, þannig, að vaxta- og afborganagreiðslur hækki 
eða lækki í íslenzkum krónum í hlutfalli við slíkar breytingar. 

11. gr. 
Framkvæmdabankinn skal, ef fjármálaráðherra óskar þess, annast fyrir hönd 

ríkissjóðs innheimtu vaxta og afborgana af lánum, sem ríkið hefur veitt, og enn 
fremur sjá um greiðslu afborgana og vaxta af lánum, sem ríkissjóður hefur tekið 
í útlánaskyni. Ríkissjóður greiðir bankanum hæfilega þóknun fyrir þessi störf og 
bætir honum hvert það tjón, sem hann kann að verða fyrir vegna þessara lána. 

Ríkissjóður afhendir bankanum til vörzlu og innheimtu skuldabréf lántak- 
enda fyrir lánum þeim, sem ríkið hefur veitt innanlands af eftirtöldum erlendum 
lánum: 

1. Lán hjá Efnahagssamvinnustofnuninni í Washington, 1948, til síldarverk- 
smiðja o. fl. 

2. Lán hjá Efnahagssamvinnustofnuninni í Washington, 1949, til Sogsvirkjun- 
arinnar og Laxárvirkjunarinnar. 

3. Lán hjá Hambros Bank Ltd., London, 1949, til togarakaupa. 
4. Lán hjá Alþjóðabankanum, 1951, til Sogsvirkjunarinnar og Laxárvirkjunar- 

innar. 

Lán hjá Alþjóðabankanum, 1951, til landbúnaðar. 
Lán hjá Alþjóðabankanum, 1952, til Áburðarverksmiðjunnar h/f. 
Lán hjá Gagnkvæmu Öryggistofnuninni í Washington, 1959, til Áburðar- 
verksmiðjunnar h/f. 

5
 

12. gr. 
Bankinn starfar á almennum viðskiptagrundvelli. Vextir af þeim lánum, sem 

bankinn veitir, skulu fela í sér hæfilega áhættuþóknun til bankans. 
Lántakendur skulu, um leið og lán er veitt, greiða lántökugjald, er nemur 

allt að 1% af lánsupphæð. 

13. gr. 
Stjórn bankans er í höndum bankaráðs og bankastjóra.
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14. gr. 
Í bankaráði Framkvæmdabankans eiga sæti fimm menn: 
Skrifstofustjóra fjármálaráðuneytisins. 
Einn maður tilnefndur af stjórn seðlabankans. 
Þrir menn kosnir hlutfallskosningu af Alþingi. 
Fjórir hinir síðasttöldu skulu valdir til sex ára í senn. 
Fjármálaráðherra skipar varamann fyrir skrifstofustjóra fjármálaráðuneytis- 

ins. Aðrir varamenn skulu valdir af sömu aðilum og aðalmenn og til sama tíma. 
Bankaráð kýs sér formann og varaformann. 
Fjármálaráðherra ákveður þóknun til bankaráðsmanna. 

So
 

no
 

tm
 

15. gr. 
Bankaráð heldur að jafnaði fundi einu sinni i mánuði, en skylt er formanni 

að boða til aukafundar, ef tveir eða fleiri bankaráðsmenn æskja þess. 

16. gr. 
Bankaráð hefur umsjón með starfsemi bankans. Það tekur, að fengnum til- 

lögum bankastjóra, ákvörðun um lánveitingar og lántökur, svo og um kaup og 
sölu skuldabréfa og hlutabréfa. Bankaráð getur þó falið bankastjóra að taka slíkar 
ákvarðanir. Bankaráð ákveður útlánsvexti og önnur lánskjör, að fengnum tillögum 

bankastjóra. 
Bankastjóri semur rekstraráætlun fyrir hvert reikningsár og leggur hana fyrir 

bankaráð til samþykktar. 
Bankastjóri semur árlega skýrslu um starfsemi bankans, eigi síðar en þrem 

mánuðum eftir lok reikningsárs, og skal hún send ríkisstjórninni, er bankaráð 

hefur fallizt á hana. 

17. gr. 
Bankaráð ræður bankastjóra og ákveður laun hans. Gagnkvæmur uppsagnar- 

frestur skal vera sex mánuðir. Þó getur bankaráð sagt bankastjóra upp starfi fyrir- 

varalaust, en þá skulu honum greidd ein mánaðarlaun fyrir hvert ár eða brot úr 
ári, sem hann hefur gegnt störfum, nema hann hafi brotið af sér í starfi sínu. 

Greiðsla þessi skal þó aldrei vera lægri en sem svarar sex mánaða launum, né hærri 

en sem svarar eins árs launum. Nú víkur bankastjóri úr starfi vegna uppsagnar, og 

skal þá greinargerð fylgja uppsögninni. 
Bankastjóri skal hafa þá reynslu og þekkingu á fjármálum og atvinnumálum, 

sem geri hann sérstaklega hæfan til starfsins. 

18. gr. 
Bankastjóri sér um daglegan rekstur bankans og stjórnar honum, nema að því 

leyti sem stjórnin er sérstaklega falin bankaráði samkvæmt 16. grein. Hann ræður 
starfsfólk bankans í samræmi við rekstraráætlun þá, sem gera ber samkvæmt sömu 
grein. 

Bankastjóri skal láta bankaráði mánaðarlega í té skýrslu um starfsemi bank- 
ans. Tillögur, sem bankastjóri leggur fyrir bankaráð, skulu rökstuddar skriflega. 

19. gr. 
Reikningsár bankans er almanaksárið. Reikningar bankans skulu endurskoð- 

aðir af löggiltum endurskoðanda, skipuðum af fjármálaráðherra. Endurskoðandi 
skilar skýrslu sinni til ráðherra og bankaráðs. 

Ársreikningur bankans, með áritun endurskoðanda, skal birtur í ársskýrslu 
bankans ásamt skýringum.
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20. gr. 17 
Seðlabankinn annast dagleg afgreiðslustörf fyrir Framkvæmdabankann gegn 10. febr. 

hæfilegri þóknun. 

21. gr. 
Framkvæmdabankinn skal í starfsemi sinni hafa nána samvinnu við þá opin- 

bera aðila aðra, sem hafa fjárfestingarmál með höndum. 

22. gr. 
Framkvæmdabankinn nýtur þeirra sérréttinda, sem Landsbanka Íslands eru 

veitt í 53.—57. gr. laga nr. 10 15. apríl 1928, svo og í 58. gr. 2. málsgr. sömu laga. 
Verja má fé ómyndugra, svo og opinberra sjóða og stofnana, til kaupa á skulda- 

bréfum Framkvæmdabankans. 

23. gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt, að fengnum tillögum bankaráðs, að gefa út reglu- 

gerð samkvæmt lögum þessum, þar sem nánar sé kveðið á um starfsemi bankans. 

24. gr. 
Framkvæmdabankinn tekur til starfa 15. febrúar 1953. 

25. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Bráðabirgðaákvæði. 

Kjörtími fyrstu aðalmanna og varamanna í bankaráð Framkvæmdabankans 
samkvæmt 2. og 3. tölul. 14. gr. skal vera til ársloka 1958, og kýs Alþingi í fyrsta 
sinn þrjá aðalmenn og þrjá varamenn á þingi því, er samþykkir þessi lög. 

Gjört í Reykjavík, 10. febrúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 18 
11. febr. 

um Íslenzk vegabréf. 

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

þykki minu: 

1. gr. 

Með reglugerð getur dómsmálaráðherra ákveðið, hvort íslenzkir ríkisborgarar 
skuli við brottför úr landi eða komu til landsins hafa í höndum vegabréf eða önnur 
ferðaskilríki. 

Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um útgáfu vegabréfa til íslenzkra ríkis- 
borgara. Lögreglustjórar sjá um útgáfu vegabréfa hver í sínu umdæmi og útsendir 
fulltrúar landsins erlendis í embættisskrifstofum sínum. 

Utanríkisráðuneytið gefur út vegabréf fyrir starfsmenn sína (diplomatisk 
vegabréf), svo og önnur sérstök vegabréf, samkvæmt reglum, er það setur.
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18 2. gr. 
11. febr. Neita må um útgáfu vegabréfs fyrir islenzkan ríkisborgara eða ógilda vegabréf, 

sem þegar hefur verið gefið út, þegar svo stendur á: 

1. að fram er komin kæra gegn hlutaðeiganda um refsivert brot, sem ætla má að 
varði refsivist, og aðstæður benda til þess, að hann muni reyna að komast undan 
ábyrgðinni með því að fara úr landi eða dveljast áfram í útlöndum; 

2. að hlutaðeigandi hefur verið dæmdur til refsivistar, sem ekki hefur verið af- 
plánuð, eða hefur sætt sektarrefsingu eða eignaupptöku, sem hefur ekki náð 
fram að ganga og hefur ekki verið sett trygging fyrir, og aðstæður benda til þess, 
að hann muni reyna að komast undan ábyrgðinni með því að fara úr landi eða 
dveljast áfram í útlöndum; 

3. að brottför hans mundi brjóta í bága við lagaákvæði, sem eiga að tryggja nær- 
veru manns í landinu, þar til hann hafi fullnægt skuldbindingum, sem á honum 
hvíla gegn almannavaldinu eða einstaklingum. 

Sá, sem neitað hefur verið um vegabréf eða hefur sætt ógildingu vegabréfs sins, 
samkvæmt ákvæðum 1. málsgreinar, getur krafizt þess, að ágreiningi um gildi þeirrar 
athafnar verði skotið til dómstólanna. Ef ógilda skal vegabréf manns, sem dvelur 
í útlöndum, skal skjóta ákvörðun um ógildinguna til hlutaðeigandi dómstóls, áður 
en hún kemur til framkvæmda. 

3. gr. 
Sá, sem 

1. með vísvitandi röngum upplýsingum eða sviksamlegu undanskoti upplýsinga 
gagnvart útgefendum vegabréfa aflar sér ranglega vegabréfs eða annars ferða- 
skilríkis eða verður þess valdandi, að vegabréf eða annað ferðaskilríki, sem 

gefið er út fyrir hann, hljóðar ekki á raunverulegt nafn hans og fæðingardag, 
2. aflar sér í ólögmætum tilgangi fleiri en eins vegabréfs eða ferðaskilríkis, er 

hljóðar á nafn hans, . 
3. breytir eða nemur brott, í ólögmætum tilgangi, hluta af vegabréfi eða öðru 

ferðaskilríki eða áritanir á því, 
skal sæta sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að 6 mánuðum, nema þyngri refsing 
liggi við samkvæmt hinum almennu hegningarlögum. 

4. gr. 
Fyrir önnur brot gegn lögum þessum eða fyrirmælum, sem sett verða sam- 

kvæmt þeim, skal refsað með sektum. Þó má beita varðhaldi eða fangelsi allt að 6 
mánuðum, ef sakir eru miklar. 

Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 
Sektir samkvæmt lögum þessum skulu renna í ríkissjóð. 

Gjört í Reykjavík, 11. febrúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Bjarni Benediktsson.
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LOG 

um ættleidingu. 

ForsEeTtI fsLANDS 

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

1. gr. 
Með leyfi forseta Íslands, sem dómsmálaráðherra veitir í umboði hans, getur sá, 

sem orðinn er 25 ára, tekið að sér kjörbarn. 
Nú ættleiða hjón barn, og nægir þá, að annað þeirra sé orðið 25 ára. 

2. gr. 
Eigi má veita þeim, sem sviptur er lögræði, leyfi til ættleiðingar, nema hann 

ættleiði ásamt lögráða maka og fái samþykki lögráðamanns. Þó er heimilt að veita 
þeim, sem sviptur er lögræði, leyfi til að ættleiða barn maka síns, enda komi leyfi 
lögráðamanns til. 

. 3. gr. 
Öðru hjóna má því aðeins veita leyfi til ættleiðingar, að hitt sé horfið, ged- 

veikt eða fáviti. Þó getur annað hjóna með samþykki hins ættleitt barn þess eða 
kjörbarn. 

4. gr. 
Ekki er öðrum en hjónum heimilt að ættleiða saman. 
Meðan ættleiðandi er á lífi, verður kjörbarn hans eingöngu ættleitt af maka hans. 

5. gr. 
Eigi má ættleiða þann, sem er 12 ára eða eldri, án samþykkis hans. 

6. gr. 
Samþykki foreldra þarf til ættleiðingar barns þeirra yngra en 21 árs. Ef annað 

foreldra er horfið, geðveikt eða fáviti, eða fer eigi með foreldravald, er samþykki 
hins nægilegt. Ef þannig er ástatt um bæði foreldri, þarf samþykki lögráðamanns. 

ður en ákvörðun er tekin, skal, ef unnt er, leita umsagnar þess foreldris, sem 

eigi þarf að samþykkja ættleiðingu. Ef sérstakur lögráðamaður er skipaður, skal 
leita umsagnar hans. 

Ef sá, sem ættleiða á, er í hjónabandi, þarf samþykki maka. 

7. gr. 
Ef maður er sviptur lögræði, má eigi ættleiða hann án samþykkis lögráða- 

manns. 
8. gr. 

Leyfi til ættleiðingar verður því aðeins veitt, að ætla megi ættleiðinguna kjör- 
barninu heppilega, og ætlun kjörforeldra er að ala það upp, það hefur verið alið 
upp hjá þeim eða aðrar sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

Dómsmálaráðuneytið skal, áður en ákvörðun um ættleiðingarleyfi er tekin, 

afla sem gleggstra upplýsinga um hagi væntanlegs kjörforeldris og kjörbarns. Einnig 
skal leita umsagnar sóknarprests og barnaverndarnefndar. 

Ef barn er ættleitt, skal ættleiðandi vera þeim kostum búinn, að hann geti veitt 

því sæmilegt uppeldi. Hann skal hafa óflekkað mannorð og eigi háður siðferði- 
legum, heilbrigðislegum eða fjárhagslegum annmörkum. 

1953 

19 
11. febr.
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19 Ef ættleidandi å arfgenga nidja, verdur leyfi til ættleidingar eigi veitt nema 
13. febr. sérstaklega standi á. 

9. gr. 
Leyfi til ættleiðingar má ekki veita, eigi ættleiðandi að inna af hendi sérstaka 

greiðslu fyrir hana. 
Ef foreldri greiðir með kjörbarni vegna ættleiðingar, má binda leyfi því skil- 

yrði, að tryggt sé, að greiðsla renni til kjörbarns eða framfærslu þess. 

10. gr. 
Í ættleiðingarleyfi má ákveða, að kjörbarn kenni sig til kjörforeldris. 
Tilkynna skal viðkomandi presti um ættleiðingu og nafnbreytingu kjörbarns. 

Skal hann geta þessa í kirkjubók. Sama gildir um niðurfellingu ættleiðingar. 

11. gr. 
Foreldravald og önnur lögráð, ásamt réttindum og skyldum þeim samfara, 

flytjast við ættleiðingu til ættleiðanda. Lýkur þá framfærsluskyldu kjörbarns og 
foreldris þess. 

Um erfðir kjörbarns, foreldra þess og kjörforeldra fer að erfðalögum. 

12. gr. 
Kjörbarn, ættleitt af hjónum, hefur sömu réttarstöðu gagnvart þeim og sam- 

eiginleg börn þeirra. Sama er um réttarstöðu barns, er annar maki ættleiðir kjör- 
barn eða eigið barn hins. 

Nú skilja hjón og skipa skal forráðum kjörbarns, og náið samband var milli 
annars hjóna og kjörbarns fyrir giftingu, og skal þá að jafnaði veita því forræði 
barnsins. 

13. gr. 
Ekki skapast að lögum við ættleiðingu fjölskyldutengsl milli kjörbarns og 

ættar kjörforeldris, og eigi heldur milli kjörbarna innbyrðis. 

14. gr. 
Dómsmálaráðherra getur fellt niður ættleiðingu, ef kjörforeldri og kjörbarn 

eru sammála um að æskja þess. Ef annar aðili er sviptur lögráðum, þarf einnig 
samþykki lögráðamanns. Ef kjörbarn er ólögráða, verður ættleiðing ekki felld niður 
samkvæmt þessu ákvæði. 

15. gr. 
Krefjast má þess, að ættleiðing verði felld niður með dómi, ef telja verður það 

varða kjörbarn miklu, einkum ef kjörforeldri brýtur verulega af sér gegn kjör- 
barni eða vanrækir verulega þær skyldur, sem á því hvíla vegna ættleiðingar, tekur 
hættulegan sóttnæman sjúkdóm eða geðveiki, hneigist til drykkjuskapar eða annarra 
lasta. Kröfu um niðurfellingu ættleiðingar samkvæmt þessari grein skal kjörbarn 
gera. Ef kjörbarn er ólögráða, geðveikt eða fáviti, setur lögráðamaður þess, foreldri 
eða hlutaðeigandi yfirvald gert kröfu um niðurfellingu ættleiðingar. 

16. gr. 
Krefjast má þess, að ættleiðing verði felld niður með dómi, brjóti kjörbarn 

verulega af sér gagnvart kjörforeldri með ofbeldi eða illmælum, það hneigist til 
afbrota eða annarra lasta. 

Ef kjörbarn reynist haldið geðveiki, vera fáviti, haldið öðrum verulegum and- 
legum eða líkamlegum annmarka, alvarlegum og langvarandi sjúkdómi, og ætla 
megi, að það hafi verið haldið annmarka þessum eða sjúkdómi fyrir ættleiðingu,
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og jafnframt að kjörforeldri hafi þá ekki verið um þetta kunnugt, på má krefjast 19 
þess, að ættleiðing verði felld niður með dómi. Slík krafa skal að jafnaði gerð innan 11. febr. 
5 ára frá dagsetningu ættleiðingarleyfis. 

Kröfu um niðurfellingu ættleiðingar samkvæmt þessari grein skal kjörforeldri 
gera. Ef kjörforeldri er geðveikt, fáviti eða svipt lögræði, getur lögráðamaður þess 
gert kröfu um niðurfellingu ættleiðingar. 

17. gr. 
Nú hafa hjón ættleitt barn saman, og tekur þá niðurfelling ættleiðingar til 

þeirra beggja, enda þarf þá samþykki beggja hjóna og kjörbarns, sbr. 14. gr. — 
Annað hjóna getur þó, þegar ríkar ástæður eru fyrir hendi, krafizt niðurfellingar 
ættleiðingar, þó að hitt vilji sæta brotum eða annmörkum kjörbarns, þeim er í 1. 
málsgrein 16. gr. getur. Svo má og fella niður ættleiðingu samkvæmt 15. gr., þó að 
þær aðstæður, er þar greinir, varði aðeins annað kjörforeldri. Krefjast má, að ætt- 
leiðing verði felld niður samkvæmt 2. málsgr. 16. gr., þó að öðru kjörforeldri hafi 
verið kunnugt um annmarka á barninu, en þó ekki eftir kröfum þess kjörforeldris 
eins. 

18. gr. 
Áður en ákvörðun er tekin um niðurfellingu ættleiðingar samkvæmt 15. og 

16. gr., skal dómari, ef unnt er, fá umsögn þeirra aðila, sem veita þurftu samþykki 
til ættleiðingar eða rétt áttu á að láta álit sitt í ljós um ættleiðingu samkvæmt 
ákvæðum laga. 

19. gr. 
Ef kjörforeldri og kjörbarn eigast, fellur ættleiðing niður. 

20. gr. 
Er ættleiðing fellur niður, lýkur lögskiptum vegna ættleiðingar milli kjör- 

foreldris og kjörbarns. Þó er kjörbarni heimilt að kenna sig til kjörforeldris, leyfi 
dómsmálaráðherra það eða viðkomandi dómari. Annars takast aftur lögskipti kjör- 

barns og foreldra. 

21. gr. 
Ákveða má, með samningi við erlent ríki, að ríkisborgarar þess geti eingöngu 

ættleitt eða orðið ættleiddir hér á landi samkvæmt ákveðnum samningsbundnum 

skilyrðum. 

Samsvarandi ákvarðanir má gera um niðurfellingu ættleiðingar, þegar kjör- 
barn er erlendur ríkisborgari. 

22. gr. 
Ákveða má með reglugerð, að því er tiltekin erlend ríki varðar, að íslenzkir 

ríkisborgarar megi eingöngu ættleiða þar eða þeir verði aðeins ættleiddir þar sam- 
kvæmt ákveðnum skilyrðum. 

Á sama hátt má ákveða, að ættleiðingu verði ekki slitið samkvæmt Íslenzkum 

lögum í erlendu ríki, ef kjörbarn er íslenzkur ríkisborgari. 

23. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 11. febrúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Bjarni Benediktsson. 
13
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20 LOG 
11. febr. 

et um viðauka við lög nr. 111 9. okt. 1941, um eftirlit með opinberum sjóðum. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Á eftir 6. gr. laganna koma tvær nýjar greinar, sem verða 7. og 8. gr. svo 

hljóðandi: 
a. (7. gr.) Nú óska forráðamenn sjóðs (eða jarða, sem eru eign sjóðs), er hlotið 

hefur staðfestingu forseta Íslands (áður konungs) á skipulagsskrá sinni, svo og 

kristfjárjarða og sjóða, enda þótt ekki sé staðfest skipulagsskrá þeirra, að breyta 

skipulagsskrá eða öðrum gjafafyrirmælum, og skulu þeir þá senda tillögur um 

breytingar til félagsmálaráðuneytisins fyrir 1. júlí 1953. Ef ráðuneytið telur, að 

breyta þurfi skipulagsskrám eða öðrum fyrirmælum um einstaka sjóði eða 

gjafir, og eftirlitsmenn opinberra sjóða mæla með því, skal leggja lagafrum- 

varp um breytingarnar fyrir Alþingi svo fljótt sem unnt er. 
Stjórn Legatsjóðs Jóns Sigurðssonar Böggvisstöðum skal þó heimilt að selja 

jarðir sjóðsins, og enn fremur er forráðamanni kristfjárjarðarinnar Reynis í 
Innri-Akraneshreppi heimilt að selja þá jörð, svo og hreppsnefnd Fljótsdals- 
hrepps að selja kristfjárjarðir hreppsins, enda verði andvirði jarða þessara 
varið i samræmi við ákvæði gjafabréfa fyrir þeim. Sala er þó því aðeins heimil, 
að eftirlitsmenn opinberra sjóða hafi mælt með henni og samþykkt söluverð 

jarðanna. 
b. (8. gr.) Nú er svo fyrir mælt í skipulagsskrá eða gjafabréfi, að jarðeign sjóðs 

megi ekki selja, en jörðin er laus úr ábúð og enginn vill taka hana á leigu, og 
er þá forráðamönnum sjóðsins eða eignarinnar heimilt að auglýsa jörðina til 
sölu með hæfilegum tilboðsfresti og selja hana hæstbjóðanda, þrátt fyrir áður- 
nefnt ákvæði í skipulagsskrá eða gjafabréfi, enda samþykki eftirlitsmenn opin- 
berra sjóða söluverðið. Ekki má þó auglýsa jörð til sölu eða selja, nema jörðin 
hafi áður verið opinberlega auglýst til leiguábúðar með a. m. k. 6 mánaða um- 
sóknarfresti, og sé þeim, sem vill taka jörðina á leigu, gefinn kostur á erfða- 

ábúð á jörðinni, enda sé þá jarðareiganda ekki skylt að leggja fram fé til 
húsagerðar á jörðinni og ábúandi taki á sig þá kvöð, sem hvílir á landsdrottni 
samkv. 13. gr. ábúðarlaga, nr. 8/1951, að kaupa hús, er fyrrverandi leiguliði 
kann að eiga á jörðinni, eftir mati úttektarmanna. 

Nú gefur einhver sig fram, eftir að jörð er auglýst til sölu, en áður en sala 
fer fram, sem vill taka jörðina á leigu, og skal þá leigja jörðina, en ekki selja. 
Þá er og skylt, áður en sala fer fram, að tilkynna það nýbýlastjórn ríkisins og 
gefa henni kost á að ráðstafa jörðinni til leiguábúðar með þeim kjörum, er að 
framan greinir, hafi enginn óskað að fá jörðina leigða. 

Heimild til sölu á jörðum samkvæmt þessari grein fellur úr gildi við árs- 

lok 1954. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 2, gr. 

Gjört í Reykjavik, 11. febrúar 1953. 
Åsgeir Åsgeirsson. 

(L. S.)   

Bjarni Benediktsson.
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LOG 21 
A 14. febr. 

um samkomudag reglulegs Alþingis 1953. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. . 
Reglulegt Alþingi 1953 skal koma saman fyrsta dag októbermánaðar, hafi for- 

seti Íslands eigi tiltekið annan samkomudag fyrr á árinu. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 14. febrúar 1958. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.)   
Hermann Jónasson. 

LÖG 22 
16. febr. 

um viðauka við lög nr. 35 27. apríl 1950, um verðlag, verðlagseftirlit 

og verðlagsdóm. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Verðgæzlustjóri skal fylgjast með verðlagi í landinu. Heimild hans til öflunar 

upplýsinga í því skyni samkvæmt 9. gr. laga nr. 35/1950 gildi einnig um þær vörur, 
sem ekki eru háðar ákvæðum um hámarksálagningu. 

2. gr. 
Skylt skal verðgæzlustjóra að birta nöfn þeirra, sem verða uppvísir að óhóf- 

legri álagningu á vöru eða þjónustu, sem frjálst verðlag er á. Ráðherra setur nánari 

fyrirmæli um framkvæmd þessarar skyldu. 

3. gr. 
Verðsæzlustjóri skal mánaðarlega birta skýrslu, er sýni hæsta og lægsta verð á 

helztu nauðsynjavörum, sem framfærsluvísitalan byggist á, og á 3 mánaða fresti 
skýrslu, er sýni hæsta og lægsta útsöluverð á aðaltegundum byggingarefnis í Reykja- 
vík og Hafnarfirði. Jafnframt skal verðgæzlustjóri afla upplýsinga um útsöluverð 
sömu vörutegunda á helztu verzlunarstöðum annars staðar á landinu og Þirta tvisvar 
á ári skýrslu, er sýni hæsta og lægsta útsöluverð þar á þessum vörum. Ráðherra 
setur nánari reglur um framkvæmd þessa.
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4. gr. 
Nefnd sú, er um getur í 2. gr. laga nr. 35/1950, hefur rétt til að fá upplýsingar 

og skýrslur frá verðgæzlustjóra um verðlag og verðgæzlu. Hefur hún tillögurétt um 

þessi mál. 
Verðgæzlustjóri skal mæta á fundum nefndarinnar, er hún óskar þess, til um- 

ræðu um verðlagsmál. 

5. gr. 

Nefndinni skulu sendar skýrslur þær um samanburð á verðlagi og gæðum 

innlendra og erlendra iðnaðarvara, er verðgæzlustjóri sendir ársfjórðungslega til 

fjárhagsráðs, sbr. 4. mgr. 3. gr. laga nr. 35/1950. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 16. febrúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Björn Ólafsson. 

LÖG 
um leigubifreiðar í kaupstöðum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Bæjarstjórn er heimilt, að fengnum tillögum hlutaðeigandi stéitarfélaga bifreið- 

arstjóra, að ákveða, að allar leigubifreiðar í kaupstaðnum, hvort heldur eru fólks-, 

vöru- eða sendiferðabifreiðar, skuli hafa afgreiðslu á bifreiðastöð, sem fengið hefur 

viðurkenningu bæjarstjórnar. 

Bæjarstjórn er enn fremur, að fengnum tillögum hlutaðeigandi stéttarfélags 

og samþykki samgöngumálaráðuneytisins, heimilt að takmarka fjölda vörubifreiða 

í Reykjavík. Samgöngumálaráðuneytið setur með reglugerð nánari ákvæði um slíka 

takmörkun. 
Strætisvagnar og sérleyfisbifreiðar falla ekki undir ákvæði þessara laga. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 16. febrúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Hermann Jónasson.
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LOG 
um breyting á lögum nr. 33 1945, um breyting á lögum nr. 30 19. júní 1933, 

um sjúkrahús o. fl. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Fyrsti málsl. 2. efnismálsgr. 1. gr. laganna orðist svo: 
Ef í hlut eiga sjúkrahús, er ráðherra viðurkennir sem fjórðungssjúkrahús, eitt 

á Vestfjörðum, annað á Norðurlandi, þriðja á Austurlandi og hið fjórða á Suður- 
landsundirlendinu, greiðir ríkissjóður allt að þrem fimmtu byggingarkostnaðar. 

. . 2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 16. febrúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Hermann Jónasson. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 61 4. júlí 1942, um málflytjendur. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
9. gr. laganna orðist þannig: 

Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til málflutnings við hæstarétt hverjum 
þeim, sem: 

1. er 30 ára gamall, 
2. er lögráður og hefur forræði fjár síns, 
3. hefur óflekkað mannorð, 

4. hefur íslenzkan ríkisborgararétt, 
5. hefur lokið embættisprófi í lögfræði í Háskóla Íslands eða jafngildu prófi í 

öðrum háskólum samkvæmt íslenzkum lögum, 

6. hefur verið héraðsdómslögmaður í 3 ár samtals eða um jafnlangan tíma gegnt 
embætti eða stöðu, sem lagapróf þarf til, 
hefur sýnt það með flutningi 3 mála, og sé eitt af þeim opinbert mál, að hann 
sé að dómi hæstaréttar hæfur til að vera hæstaréttarlögmaður. Enginn má þreyta 
raun þessa oftar en þrisvar, og skal hann, áður en hann gerir það, leggja fyrir 
dóminn vottorð um það, að hann fullnægi öðrum lögmæltum skilyrðum til að 
vera hæstaréttarlögmaður. Hæstiréttur getur veitt manni undanþágu frá framan- 
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greindri prófraun að nokkru eða öllu leyti, ef dóminum er kunnugt af lögfræði- 
legum störfum hans, að hann sé hæfur til að flytja mál fyrir hæstarétti. 
Héraðsdómslögmönnum, sem starfað hafa að málflutningi ekki skemur en 5 ár 

og hafa á þeim tíma flutt fyrir héraðsdómi a. m. k. 40 mál munnlega, er heimilt að 
flytja fyrir hæstarétti opinber mál og einkamál, sem þeir sjálfir eða löggiltir full- 
trúar þeirra hafa flutt fyrir héraðsdómi. Skulu þeir, ef þeir óska að nota heimild 
þessa, senda beiðni um það til hæstaréttar ásamt vottorði um, að þeir uppfylli 
skilyrði 1.—5. tölul. greinar þessarar. Heimild þessi fellur niður, ef hæstiréttur telur, 
eftir málflutning í hæstarétti eða af öðrum ástæðum, hlutaðeigandi héraðsdómslög- 
mann óhæfan til að flytja mál fyrir hæstarétti. Framangreindan rétt geta menn 

þó öðlazt aftur eftir ákvörðun dómsins. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 16. febrúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson. 

LÖG 
um heimild fyrir kirkjumálaráðherra til þess að taka leigunámi og byggja á 

erfðaleigu hluta af prestssetursjörðum. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Kirkjumálaráðherra er heimilt, að fengnum tillögum nýbýlastjórnar og með 
samþykki skipulagsnefndar prestssetra, að skipta prestssetursjörðum og enn fremur 
að taka leigunámi, ef með þarf, og byggja á erfðaábúð hluta af þeim prestsseturs- 
jörðum, sem taldar eru hafa það mikið landrými, að tilskilið land fáist til nýbýla- 
stofnunar, enda sé þess ávallt gætt, að landrými viðkomandi prestsseturs verði þrátt 
fyrir skiptinguna það mikið, að þar megi eftir sem áður reka allstórt bú. 

2. gr. 
Nú er ákveðið að skipta prestssetursjörð í tvö eða fleiri býli samkvæmt ákvæð- 

um Í. gr., og skulu þá úttektarmenn meta afgjald af býli því eða býlum, sem frá 
jörðinni eru skilin. Renna afgjöld til hlutaðeigandi prests, þar til næst fer fram mat 
á heimatekjum presta, sbr. lög nr. 46 1907, en síðan í fyrningarsjóð viðkomandi 
prestsseturs. 

. 3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 16. febrúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Hermann Jónasson.
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LOG 
um breyting á lögum nr. 36 13. júní 1937, um klaksjóð, heimild fyrir rikis- 

stjórnina til að reisa klakstöðvar og til leigunáms í því skyni. 

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

Þykki mínu: 
1. gr. 

Í stað 1. málsl. 3. gr. laganna komi tveir málsl., svo hljóðandi: 
Ríkisstjórninni skal heimilt að reisa a. m. k. tvær klakstöðvar eða klak- og 

eldisstöðvar, og skal hvor eða hver stöð geta framleitt allt að 3 millj. lax- og silungs- 
seiða. Ef hentara þykir, má ríkisstjórnin reisa stöðvar þessar í samvinnu við 

aðra aðila. 
2. gr. 

Fyrir orðin „eigi meira verð en 8 kr. þúsundið flutt í þá á, sem seiðin eru 
ætluð í“ í 1. málsl. 7. gr. laganna kemur: kostnaðarverð. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 3. gr. 

Gjört i Reykjavik, 16. febrúar 1958. 

Åsgeir Åsgeirsson. 

(L.S) 
  

Hermann Jónasson. 

LÖG 
um viðauka við lög nr. 18 4. nóv. 1887, um veð. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Aftan við lögin komi ný grein, svo hljóðandi: 
Þrátt fyrir ákvæði 4. gr. laganna er bændum rétt og heimilt að veðsetja bönk- 

um og sparisjóðum að sjálfsvörzluveði einu nafni tiltekna flokka búfjár síns til 
tryggingar rekstrarlánum, sem veitt eru til ekki lengri tíma en eins árs í senn, og 
gengur það veð fyrir öllum síðari veðsetningum búfjár og einstakra gripa. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 2. gr. 

Gjört í Reykjavik, 16. febrúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Hermann Jónasson. 

1953 

27 
16. febr. 

28 
16. febr.
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29 LOG 
16. febr. 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku handa Iðnaðarbanka Íslands h/f. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán allt að 15 milljónum króna eða jafnvirði 

þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt og endurlána fé þetta Iðnaðarbanka Íslands h/f 
með sömu kjörum og það er tekið. 

| … 2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 16. febrúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Björn Ólafsson. 

30 LÖG 
16. febr. 

um viðauka við lög nr. 41/1946, um stofnlánadeild sjávarútvegsins 

við Landsbanka Íslands. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 
Stofnlánadeildin skal, ef nauðsyn krefur og ríkisstjórnin óskar þess, veita báta- 

útvegsmönnum gjaldfrest á afborgunum þeim af stofnlánum vélbáta, sem féllu í 
gjalddaga 1. nóv. 1952, um eins árs skeið, og lengist lánstíminn í samræmi við það. 

Verði gjaldfrestur veittur samkv. 1. mgr. frestast endurgreiðslur stofnlána- 
deildarinnar samkv. 6. gr. laganna til seðlabankans sem því svarar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 16. febrúar 1958. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ólafur Thors.



105 

LOG 
um breyting á lögum nr. 62 30. des. 1939, um tollskrå o. fl. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Á tollskránni í 1. gr. laganna eru gerðar þessar breyt- 

ingar: 
1. 
2 

3. 

4 

Athugasemdin aftan vid nr. 11 i 19. kafla falli nidur. 
- Aftan vid nr. 3 í 28. kafla komi svo hljóðandi athugasemd: 

Aths. Ráðuneytinu er heimilt að færa kolsýru niður í 8% verðtoll. 

2 — barkarlitur ..................000.00000.0 0... 
Ba — annar ...........0..00 000. 
Aftan við nr. 13a í 31. kafla komi nýr liður svo hljóðandi: 
13b — ilmefni til sápugerðar .........00.....000.. 
Aths. Ilmefni til sápugerðar teljast því aðeins til nr. 13b, að við- 

takandi vörunnar reki sápugerð og þess sé getið í aðflutnings- 
skýrslu, að varan verði einungis notuð til framleiðslunnar. 

Í stað fyrirsagnarinnar að 33. kafla „Ostaefni (kasein), 
albúmin, gelatín, lím og steiningarefni (appretúrefni)“ 
komi: Eggjahvítuefni og efni leidd af þeim, lím og stein- 
ingarefni. 

. Aftan við nr. 3 í 33. kafla komi nýtt nr., svo hljóðandi: 
ða Peptón, petónöt, protein, ót. a., og efni leidd af þeim 
Í stað nr. 6 í 33. kafla komi tvö nr., svo hljóðandi: 
6 — dextrin ...........0...0.0 0 
Ga — annað ............000 0000 00vn rn 

- Aftan við nr. 19a í 39. kafla komi nýr liður, svo hljóðandi: 
19b Björgunarbátar og önnur björgunartæki .......... 
Aftan við nr. 7 í 40. kafla komi svo hljóðandi athugasemd: 
Aths. Ráðuneytinu er heimilt að lækka eða fella niður verðtoll af 

ósöguðum trjáviði í fisktrönur, 

. Nr. 11 í 40. kafla orðist svo: 

11 — askur og álmur .............2.00000.. 00. 
Við nr. 61 í 40. kafla komi svo hljóðandi athugasemd: 
Aths. Ráðuneytinu er heimilt að lækka verðtoll af túrbínupípum 

niður í 8%. 

- Aftan við nr. 12 í 44. kafla komi nýr liður, svo hljóðandi: 
12a Filterpappír til olíuhreinsunar .................... 

. Nr. 1 í 46. kafla B orðist svo: 

1 Gervisilkiúrgangur, óspunnir gervisilkiþræðir og aðrir 
þess konar gerviþræðir ............0.....0..500 0... 

Nr. 5 og ba í 46. kafla B orðist svo: 
5 — netjagarn, einlitt ..................0.000.000..... 
ða — annað ..............002.000 00 vn ne rn 

Vöru- 

magns- 
Toll- tollur 
eining Aurar 

1 kg 7 

Verð- 

tollur 
0/0 

30 

ho
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16. 

17. 

18. 

19. 

29. 

30. 
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Nr. 1 i 46. kafla C ordist svo: 

1 Þráður úr alls konar spunaefnum, vafinn eða tvinnaður 

með málmþræði ........0.020000000 00... 

Nr. 5 í 49. kafla orðist svo: 

5 — netjagarn ........000000000 0000 nr enn... 

Nr. 35 í 50. kafla orðist svo: 

85 — annars .....cccccsse ss 

Í stað nr. 10 í 52. kafla komi tvö nr., svo hljóðandi: 
— — baðmull: 
— — — nærfatnaður: 

10 — — — — „manchettskyrtur“ ........0000.00000... 

10a — — — — annar „.....0.000000 00 

. Nr. 34 i 52. kafla orðist svo: 

34 Segl og bårufleygar .........000000 0000 nett... 

Nr. 42 í 63. kafla falli niður. 

Aftan við athugasemdina við nr. 66 í 63. kafla bætist: 

Enn fremur er ráðuneytinu heimilt að lækka verðtoll af rúmum 

fyrir sjúkrahús niður í 8%. 

3. Aftan við nr. 97 í 63. kafla komi nýtt nr., svo hljóðandi: 

Q7a — ÖNNUF .....0..000000 000 
Nr. 25 í 71. kafla orðist svo: 

25 — með áletrun, sem ber með sér, að þynnurnar séu 

ætlaðar utan um innlendar landbúnaðar- og sjávar- 

afurðir eða aðrar íslenzkar afurðir til útflutnings 

. Nr. 15 í 75. kafla orðist svo: 

15 Hestvagnar, heygrindur fyrir dráttarvélar og aðrir 

áþekkir vagnar og vagnhlutar, ót. a. ...0..0.0000..... 

Nr. 4 í 77. kafla orðist svo: 

4 Smásjár og smásjárhlutar ..........000.0.00......000.. 

. Í stað fyrirsagnarinnar að 79. kafla „Hljóðfæri og hljóð- 

færahlutar“ komi: Hljóðfæri, hljóðritunartæki og hlutar 

til þeirra. 
Í stað nr. 8 í 79. kafla komi tvö nr. svo hljóðandi: 

8 Harmoníkur .........0.ceecssssss ens. 

Sa Hlutar til harmonika .....0.00000000 0000 nn... 

Í stað nr. 8 og 9 í 82. kafla komi fimm nr., svo hljóðandi: 

8 — umbúðablöð, ólituð, einnig áletruð, ef áletrunin ber 

það með sér, að þau séu ætluð utan um íslenzkar 

afurðir til útflutnings ........0.0..00000..0.....0.. 

— plötur, stengur, þynnur o. þ. h.: 

9 — — einlitar og ómunstraðar .......0.000000.00.. 00. 

9a — — aðrar í ströngum eða lengjum ..........0..... 

9b — duft og deig, åt. a. ...c..00000000c00n ven. 

9c — fatnaður, nema skófatnaður ..........0000000... 

Aftan við nr. 6 í 85. kafla komi nýtt nr., svo hljóðandi: 

7 Bandprjónar, heklunálar, prjónavélanálar, saumavéla- 

nálar, saumnálar, seglsaumsnálar, striganálar, stoppu- 

nálar og aðrar þess háttar nálar ..............00.0.. 

2. gr. 

Á 3. gr. laganna eru gerðar þessar breytingar: 

i-liður 3. gr. orðist svo: 

Toll- 
eining 

1 kg 

Vöru- 
magns- 
tollur 

Aurar 

20 

2 

20 

20 

S
S
=
S
J
 

Verð- 
tollur 

0/0 

50 

15 

25 

50 
30 

10



107 1953 

i. Að endurgreiða aðflutningsgjöld eða hluta af þeim af umbúðum og af efni 31 
í umbúðir um innlendar framleiðsluvörur, sem fluttar eru til útlanda til 17. febr. 
sölu þar, og af vélum, sem eingöngu eru notaðar til framleiðslu á slíkum 
umbúðum. 

2. j-liður 3. gr. orðist svo: 
i- Að endurgreiða aðflutningsgjöld eða hluta af þeim af efnivörum í innlendar 

framleiðslu- og iðnaðarvörur, sem sendar eru til útlanda til sölu þar, enda 
sé hægt að ganga úr skugga um magn og verð hinna erlendu efnivara, eða 
að greiða hinum innlendu framleiðendum útflutningsendurgreiðslur, sem 
svari sem næst til þeirra aðflutningsgjalda, sem ætla má að greiddar hafi 
verið af efnivörunum. 

3. Á eftir y-lið 3. gr. komi þrír nýir stafliðir, svo hljóðandi: 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld af aðvinnslukostnaði islenzkra framleiðslu- 
og iðnaðarvara erlendis, enda geti sá hluti aðvinnslunnar ekki farið fram 
hér á landi og vörurnar séu að vinnslu lokinni fluttar til útlanda til sölu þar. 

þ. Að heimta aðeins verðtoll af leigu tækja, sem eru send hingað til notkunar 
um stuttan tíma og þegar eru endursend að notkun lokinni. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld af vélum, sem eingöngu eru notaðar til 
netjagerðar. 

N 

ð. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Með lögum þessum eru úr gildi numdir 17. liður laga nr. 49/1950 og 21. 

liður 1. gr. laga nr. 108/1951, um breyting á lögum nr. 62 30. des. 1939, um tollskrá 
o. fl. 

Gjört í Reykjavík, 17. febrúar 1958. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 32 
|. ÞNA , 17. febr. 

um veitingu ríkisborgararéttar. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisborgararétt skulu öðlast: 

1. Aldén, Gunnar Bertil, vélamaður í hvalveiðistöðinni í Hvalfirði, fæddur 31. 
janúar 1920 í Svíþjóð. 

2. Bates, John, iðnaðarverkamaður í Hafnarfirði, fæddur 25. febrúar 1990 í Englandi. 
3. Bethke, Heimbert Paul Willy, verkstjóri á Siglufirði, fæddur 31. desember 1909 

í Þýzkalandi. 
Bethke, Svava, húsmóðir á Siglufirði, fædd 3. maí 1911 á Íslandi. 
Dyrö, Hákon Jensen, bóndi að Bæ í Hrútafirði, fæddur 20. febrúar 1912 í Noregi. 
Eysturoy, Grímur Norski, kafari, Reykjavík, fæddur 28. júlí 1919 í Færeyjum. 
Eysturoy, Ingibjörg Soffía, húsmóðir í Reykjavík, fædd 16. október 1920 í Fær- 
eyjum. 

S
T
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32 8. 
9. 17. febr. 

10. 
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Felzmann, Ingibjörg Unnur, húsmóðir í Reykjavík, fædd 9. júlí 1917 i Reykjavik. 
Felzmann, Josef Johann, hljóðfæraleikari í Reykjavík, fæddur 20. febrúar 1910 

í Austurríki. 
Guðrún Guðmundsdóttir, barnfóstra á Akureyri, fædd 12. desember 1919 á 

Íslandi. 
. Heinicke, Alfred Franz, bakari á Siglufirði, fæddur 23. janúar 1913 í Þýzkalandi. 

Heinicke, Caecilie Hildgard, húsmóðir á Siglufirði, fædd 2. apríl 1921 í Þýzkalandi. 
Hinz, Elisabeth, bókari í Reykjavík, fædd 28. desember 1901 í Þýzkalandi. 
Jakobssen, Arne, verkamaður í Reykjavík, fæddur 10. ágúst 1911 í Noregi. 

. Jansen, Johannes Adrianus Maria, garðyrkjumaður á Laugalandi í Stafholts- 
tungum í Mýrasýslu, fæddur 30. ágúst 1912 í Hollandi. 
Kyvik, Harald, landbúnaðarverkamaður, Auðsholti í Árnessýslu, fæddur 12. 
nóvember 1929 í Bandaríkjum Norður-Ameríku. 
Kyvik, Lloyd Martin, landbúnaðarverkamaður, Auðsholti í Árnessýslu, fæddur 

13. október 1931 í Bandaríkjum Norður-Ameríku. 
Mikkelsen, Poul Hagbard, garðyrkjumaður, Syðri-Reykjum í Biskupstungum, 

fæddur 11. desember 1921 í Danmörku. 
Olsen, Samuel John Fritz, verzlunarmaður á Akureyri, fæddur 8. febrúar 1924 

í Færeyjum. 
. Rannveig Fannhvít Þorgeirsdóttir, Lambastöðum í Garði, Gullbringusýslu, 

fædd þar 9. maí 1926. 
. Scháfer, Maria, reglusystir, Hafnarfirði, fædd 10. marz 1912 í Þýzkalandi. 
. Vorovka, Karel Václav Alexius, stud. theol., Reykjavík, fæddur 17. júlí 1911 

í Tékkóslóvakíu. 
. Wilberg, Nils Petter Andreas, verkamaður á Ísafirði, fæddur 20. október 1916 

í Noregi. 
. Wilberg, Ólöf, húsmóðir á Ísafirði, fædd 23. júlí 1919 á Íslandi. 
. Zachariasen, Frida, húsmóðir í Reykjavík, fædd 5. nóvember 1927 í Færeyjum. 

. Zachariasen, Jens Elias Karl, skósmiður í Reykjavík, fæddur 19. febrúar 1921 

í Færeyjum. 
. Österð, Svenn Karsten Símonarson, matreiðslumaður í Reykjavík, fæddur 22. 

október 1925 í Færeyjum. 

2. gr. 

Þeir, sem heita erlendum nöfnum, skulu þó ekki öðlast íslenzkan ríkisborgara- 

rétt með lögum þessum fyrr en þeir hafa fengið íslenzk nöfn samkvæmt lögum nr. 

54 27. júní 1925, um mannanöfn. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Gjört í Reykjavik, 17. febrúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson.
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LOG 
um breyting á lögum nr. 1 12. jan. 1952, um breyting á lögum nr. 50 7. maí 1946, 

um almannatryggingar, og viðauka við þau. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
8. gr. laga nr. 1/1952 orðist svo: 
Þegar Tryggingastofnun ríkisins greiðir barnalífeyri 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 Trygginga- 
stofnunin að öllu leyti sama rétt á hendur framfærslusveit föður og dvalarsveit 
móður hefur samkvæmt framfærslulögum, þar með talinn sá réttur að leita yfir- 
valdsúrskurðar um sveitfesti barnsföður samkv. 76. gr. framfærslulaga, nr. 80/1947. 

Um endurkröfurétt framfærslusveitar á hendur barnsföður fer samkv. ákvæð- 
um framfærslulaga. Þverskallist framfærslusveit við að greiða, eignast Trygginga- 
stofnunin þann rétt, sem dvalarsveit móður á samkv. framfærslulögum, til að endur- 
krefja ríkissjóð um upphæðina. 

Aðrar bætur og styrki, sem Tryggingastofnunin á endurkröfurétt á, skal inn- 
heimta með sama hætti. 

2. gr. 
Á eftir 8. gr. laga nr. 1/1952 komi ný grein, svo hljóðandi: 
Sama rétt og ekkjur og fráskildar konur eiga til lífeyrisgreiðslu með börnum 

sínum samkv. 23. og 28. gr. laganna, skulu þær íslenzkar konur eiga, sem gifzt hafa 
erlendum mönnum, ef þeir hafa fallið frá, yfirgefið þær eða skilið við þær, enda 
dvelji þær á Íslandi ásamt börnum þeim, er þær taka lífeyri fyrir. — Lífeyrinn skal 
greiða frá þeim tíma, er barn hætti að njóta framfærslu föður síns eða meðlags- 
greiðslu frá hans hendi, eigi lægri en lífeyrisgreiðslan, enda hafi barnið dvalið á 
Íslandi, þó eigi lengra aftur í tímann en til 1. janúar 1951. — Ríkissjóður endur- 
greiðir Tryggingastofnuninni barnalifeyri þennan. 

3. gr. 
Á eftir 9. gr. laga nr. 1/1952 komi ný grein, svo hljóðandi: 
Frá og með 1. jan. 1953 skal auk fjölskyldubóta samkv. 30. gr. laganna greiða 

árlegar fjölskyldubætur með öðru og þriðja barni sem hér segir: 
Á 1. verðlagssvæði með 2. barni kr. 400.00, með 3. barni kr. 600.00. 
Á 2. verðlagssvæði með 2. barni kr. 300.00, með 3. barni kr. 450.00. 
Bætur þessar greiðast með sömu vísitöluuppbót og aðrar bætur og fer um 

greiðslurnar að öðru leyti eftir ákvæðum 30.—33. gr. laganna. 
Ekkjur, ógiftar mæður og fráskildar konur, sem hafa fleiri en eitt barn undir 

16 ára aldri á framfæri, skulu eiga rétt til mæðralauna. Mæðralaunin greiðist án 
tillits til þess, hvort konan nýtur jafnframt barnalífeyris eða eigi. Mæðralaunin 
nema sömu upphæð og fjölskyldubætur samkvæmt 1. málsgr. þessarar greinar og 
30. gr. laganna. 

Bætur samkvæmt þessari grein greiðast ársfjórðungslega eftir á. 

1953 

33 
18. febr.
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33 4. gr. 

18. febr. 5. tålul. 21. gr. laga nr. 1/1952 ordist svo: 

Hámark framlags ríkissjóðs og sveitarsjóðs samkv. 47. gr. laga nr. 104/1943 

skal vera 72 krónur á ári, að viðbættri verðlagsuppbót samkvæmt vísitölu þeirri, 

sem uppbætur á laun, er ekki fara fram úr kr. 1830.00 á mánuði, miðast við. 

5. gr. 
24. gr. laga nr. 1/1952 orðist svo: 

Grunnupphæðir iðgjalda og framlaga til tryggingasjóðs samkvæmt IV. kafla 

laganna, 2—5, skulu vera sem hér segir árin 1953 og 1954: 

1. Árleg iðgjöld hinna tryggðu samkv. 107. gr. laganna: 

a. Kvæntir karlar: 
Á 1. verðlagssvæði ............0.20.00 0000. nennt kr. 455.00 

Á 2. — eee eee esset seer seet teee — 365.00 

b. Okvæntir karlar: 

Á 1. verðlagssvæði .........0.020200 0. rann — 410.00 

Å 2. mm nens ere — 330.00 

c. Ogiftar konur: 
Á 1. verðlagssvæði ...........0000000. 0... — 305.00 

Á 2. — ERDEREERENEEDE NEEDED EEEDEEEE — 245.00 

2. Tögjöld atvinnurekenda samkv. 112. gr. laganna: 

Á 1. verðlagssvæði ..........00000.0 000. .0 err... kr. 5.45 á viku. 

Á 2. — ert steessse — 410 - — 

3. Heildarupphæð framlags sveitarfélaga samkv. 114. gr. laganna: 

12.6 millj. kr. 
4. Fast framlag ríkissjóðs samkv. 116. gr. laganna: 

20.4 millj. kr. 
6. gr. 

25. gr. laga nr. 1/1952 orðist svo: 
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 

vísitölu eftir sömu reglum og laun. 

Iögjöld samkvæmt 107. og 112. gr. og framlög samkvæmt 114. og 116. gr. lag- 

anna, sbr. 24. gr. þessara laga, skulu innheimt með álagi samkvæmt vísitölu þeirri, 

sem uppbætur á laun, er ekki fara fram úr kr. 1830.00 á mánuði, miðast við í marz- 

mánuði það ár, sem gjöldin eru á lögð. Iðgjöld vegna lögskráðra sjómanna samkv. 

112. gr. laganna skulu innheimt með álagi samkv. vísitölu janúarmánaðar, þar til 

vísitöluálag ársins hefur verið ákveðið. 

7. gr. 

36. gr. laga nr. 1/1952 orðist svo: 
Fyrsti töluliður bráðabirgðaákvæða laganna, um takmörkun á lífeyrisgreiðsl- 

um, skal vera í gildi til ársloka 1954. 

8. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 15. febr. 1953, og skal fella meginmál þeirra inn í lög nr. 1 

1952 og gefa þau út svo breytt. Frá sama tíma falla úr gildi lög nr. 112/1952. 

Gjört í Reykjavík, 18. febrúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Hermann Jónasson.
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um verðjöfnun á olíu og benzini. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Söluverð á gasolíu, brennsluolíu, ljósaolíu og benzíni skal vera hið sama á 

öllum útsölustöðum á landinu. 

2. gr. 
Greiða skal verðjöfnunargjald af olíu og benzíni, sem keypt er til landsins. 

Gjald þetta ákveður viðskiptamálaráðuneytið fyrir missiri í senn, og sé upphæð 
þess við það miðuð, að gjaldið nægi til að greiða flutningskostnað á því magni af 
olíu og benzíni, sem þarf að flytja frá innflutningsstöðum til annarra útsölustaða, 
svo að fullnægt verði eftirspurn eftir þessum vörum hvar sem er á landinu. Verð- 
jöfnunargjaldið reiknast af seldu magni af olíu og benzíni, og skulu olíufélögin 
(innflytjendur) greiða gjaldið til viðskiptamálaráðuneytisins ársfjórðungslega. 

3. gr. 
Verðjöfnunargjald samkv. 2. gr. skal leggjast í verðjöfnunarsjóð. Úr verðjöfn- 

unarsjóði skal greiða flutningskostnað á olíu og benzíni frá innflutningsstöðum til 
annarra útsölustaða. Viðskiptamálaráðuneytið annast greiðslur úr sjóðnum eftir 
reglum, er það setur með reglugerð. 

Fé það, sem á hverjum tíma er í verðjöfnunarsjóði, skal ávaxtað í banka á sér- 
stökum reikningi. 

4. gr. 
Nú verður afgangur í verðjöfnunarsjóði í árslok, og skal hann þá yfirfærast 

til næsta árs. Ef tekjur sjóðsins eitthvert ár hrökkva ekki fyrir gjöldum samkv. 
3. gr., skal greiða það, sem á vantar, af fyrstu tekjum sjóðsins næsta ár. 

5. gr. 
Ákvæði laga þessara gilda ekki um flugvélabenzin. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. ágúst 1953. 

Gjört í Reykjavík, 18. febrúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) nn 

Björn Ólafsson. 

1953 

34 
18. febr.
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LOG 

um bæjanöfn o. fl. 

ForsETI ISLANDS 

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

bykki mínu: 

1. gr. 

Hvert býli utan kaupstaða, kauptúna eða þorpa skal nafn hafa. Í kaupstöðum 

og kauptúnum eða þorpum skulu hús auðkennd með sötunafni og númeri. Þó er 

eiganda húss heimilt að auðkenna hús sitt jafnframt með öðru nafni, svo og að gefa 

húsi sínu nafn, þar sem svo hagar til, að húsið verður eigi auðkennt með götu- 

nafni og númeri, sbr. þó 6. gr. 

2. gr. 
Ráðherra skipar 5 manna nefnd, er nefnist örnefnanefnd. Hún skal auk eftirlits 

og tillagna um býlanöfn hafa á hendi eftirlit með nafnsetningu á landabréfum þeim, 

sem gefin eru út að tilhlutun ríkisins, og vera ráðuneytinu til leiðbeiningar og að- 

stoðar um önnur málefni, er varða hvers konar staðarnöfn hér á landi. 

3. gr. 
Nöfnum á býlum utan kaupstaða og kauptúna eða þorpa, þeim, er talin eru i 

fasteignabók 1942, má eigi breyta nema með leyfi ráðherra, að fengnum tillögum 

örnefnanefndar (sbr. 5. gr.). 

4. gr. 

Eigi má taka upp nafn á nýbýli utan kaupstaða, kauptúna eða þorpa, nema 

með leyfi ráðherra, að fengnum tillögum örnefnanefndar. 

5. gr. 

Vilji eigandi breyta nafni býlis síns samkvæmt 3. gr. eða taka upp nafn á 

nýbýli sínu samkvæmt 4. gr., skal hann senda örnefnanefnd beiðni um það. Í 

beiðninni skal hann skýra frá ástæðum til þess, að farið er fram á, að hið eldra 

nafn byýlisins verði lagt niður, og þeim ástæðum, er ráðið hafa vali umsækjanda á 

hinu nýja nafni. Sé hið nýja nafn dregið af staðháttum, skal þeim lýst í umsókn- 

inni, hvort sem um er að ræða nafn á nýbýli eða nafn á býli, sem eigandi vill breyta 

um nafn á. Umsókninni skal fylgja vottorð sýslumanns um eignarrétt umsækjanda á 

býlinu. Breytingar á nafni býlis skal ekki leyfa, nema alveg sérstaklega standi á, 

svo sem býlið eigi samnefnt við annað lögbýli í sama sýslufélagi eða því um líkt. 

Við upptöku nýnefna skal gæta þess, að fylgt sé þeim venjum, sem ráðið hafa 

nafngjöfum býla hér á landi. Ekki mega nafngiftir leiða til samnefna á fasteignum 

í sama sýslufélagi né nafna, sem eru svo lík öðrum nöfnum á fasteignum í sýslu- 

félaginu, að hætt sé þess vegna við nafnabrenglum. 

Nú þykir örnefnanefnd betur fara að breyta nafni á býli, annaðhvort af því að 

það er samnefnt öðru býli í sama sýslufélagi eða svo líkt, að hætta getur verið á 

mistökum, eða nafnið er málskrípi eða sérstaklega óþjált, og er þá rétt, að hún 

hlutist til um að fá nafninu breytt til betri vegar. 

6. gr. 

Nú vill eigandi húss í kaupstað, kauptúni eða þorpi gefa húsi sínu nafn sam- 

kvæmt 1. gr. eða breyta nafni á því, og skal hann þá afhenda til þinglýsingar yfir- 

lýsingu sína um nafn hússins. Í yfirlýsingunni skal eignin skilgreind svo nákvæm-
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lega, að eigi geti verið vafi á, við hvaða eign er átt. Yfirlýsingunni skulu fylgja 35 
skilríki fyrir eignarrétti þess manns, er yfirlýsinguna gefur, að eigninni, svo og 18. febr. 
meðmæli bæjarstjórnar eða hreppsnefndar með nafninu. Þinglýsingarvaldsmanni 
skal heimilt að neita um þinglýsingu nafnsins og banna upptöku þess, ef honum 
virðist nafnið að einhverju leyti óheppilegt eða afkáralegt. Eigi má taka upp nafn, 
sem önnur fasteign í sama kaupstað, kauptúni, þorpi eða sýslufélagi hefur áður 
Íengið með löglegum hætti. 

7. gr. 
Nú myndast þéttbýli — þorp — í landi einhverrar jarðar eða jarða, og er þá 

rétt, að sýslunefnd sæki um það til örnefnanefndar að fá lögfest nafn á því, enda 
geri hún þá jafnframt tillögur um nafnið og lýsi staðháttum, eftir því sem ástæða 
er til (sbr. 5. gr.). 

. 8. gr. 
Ornefnanefnd skal svo fljótt sem henni er mögulegt, eftir að henni hafa borizt 

beiðnir um nafnfesti á býlum eða þorpum eftir 5. og 7. gr., senda ráðherra rök- 
studdar tillögur um málið. Nú telur ráðherra nafntökunni ekkert til fyrirstöðu, og 
gefur hann þá út leyfisbréf til nafntökunnar. Nú telur örnefnanefnd ekki rétt að 
lögfesta nafn, sem um er beðið á nýbyli, og skal hún þá tilkynna það umsækjanda 
og jafnframt benda honum á þrjú nöfn, sem hann megi velja á milli á býli sitt. 
Hafi umsækjandi ekki innan sex mánaða valið eitt þeirra eða nýtt nafn, sem nefndin 
fellst á, og tilkynnt það örnefnanefnd, sendir örnefnanefnd öll gögn viðvíkjandi 
málinu til ráðherra, og úrskurðar hann, hvert nafn býlið skuli fá, og gefur út fyrir 
því leyfisbréf. Leyfisbréf fyrir nafntöku býlis sendir ráðherra viðkomandi sýslu- 
manni, sem færir það þegar í veðmálabækur, sendir það eiganda býlisins og þing- 
lýsir því á næsta manntalsþingi og tilkynnir nafnbreytinguna þinglýstum veðhafa. 
Eigi má taka við skjölum til þinglestrar viðvíkjandi fasteign, sem hefur ekki fengið 
viðurkennt nafn samkvæmt lögum þessum. Sýslumaður innheimtir lögboðið þing- 
lestrargjald hjá eiganda býlisins. Birta skal árlega í B-deild Stjórnartíðindanna skrá 
um nöfn þau, sem leyft hefur verið að taka upp á árinu. Svo skal og, er lög þessi 
hafa tekið gildi, birta skrá yfir nöfn þau, er leyfð hafa verið á eldri býlum og ekki 
eru talin í fasteignabók 1942 og ekki hafa þegar verið birt. 

9. gr. 
Ákvæði 5. og 8. gr. gilda einnig um nöfn á nýbýlum, sem tekin hafa verið upp 

og ekki eru talin í fasteignabók 1942. Eigendur skulu hafa sótt um nafnleyfi á 
slíkum býlum innan 6 mánaða frá gildistöku laga þessara. 

10. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða sektum allt að kr. 1000.00, er renna í ríkissjóð. 

Skulu lögreglustjórar og hreppstjórar hafa eftirlit með því, að þeim sé hlýtt. 
Mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið með sem almenn lögreglumál. 

11. gr. 
Með lögum þessum eru numin úr gildi lög nr. 51 5. júlí 1937. 

19. gr. Lög þessi öðlast þegar gildi. 8r 

Gjört í Reykjavík, 18. febrúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  
Björn Ólafsson. 
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FJÅRAUKALOG 

fyrir årid 1950. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: 

gjalda, sem talin eru í 3— 13. gr. hér á eftir, samtals kr. 34 911 427.29. 

Þykki mínu: 

1. gr. 

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

Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í fjárlögum fyrir árið 1950, eru veittar 
kr. 10 677 515.41 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2. gr., og kr. 24 233 911.88 til þeirra 

Til viðbótar fé því, sem veitt er til eignahreyfinga, eru veittar kr. 87 875 134.40. 

  

  

2. gr. 
Til viðbótar við gjöldin í 3. gr. er veitt: 

A. 
2. Síminn: 

1. Til notendasíma í sveitum .................… kr. 331 540.00 
2. Til starfrækslu landssimanna: 

a. Kostnaður við aðalskrifstofu landssimans — 140 573.52 
b. Ritsiminn i Reykjavík .........0.00.00... — 234 799.39 
g. Ritsímastöðin á Akureyri ............... — 231 217.03 
h. Ritsímastöðin á Seyðisfirði .............. — 53 052.60 
i. Ritsímastöðin á Ísafirði ................. — 27 273.88 
j. Símastöðin á Borðeyri .......0..000.00000. — 15 059.57 
k. Símastöðin í Vestmannaeyjum .......... — 119 181.37 
m. Til annarra símastöðva og eftirlitsstöðva — 513 015.63 

3. Eyðublöð, prentunarkostnadur, ritföng o. fl. — 232 595.17 
8. Fyrning húsa og áhalda ............0.0.0...- — 6 071.76 
9. Vextir af lánum .......000000 0000... — 1500.20 

11. Gengistap .......00.000000 0. nn — 933 947.92 
12. Viðhald jarðsíma til Keflavíkur og Selfoss .. — 90 300.58 

af kr. 4457 957.42 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

Eignahreyfingar: 

TIl. Eignaaukning landssímans ..........0..0.20... kr. 1 883 818.09 

samtals kr. 1 883 818.09 

3. Áfengisverzlun ríkisins: 

1. Laun starfsmanna ........00000.0 00. 0... kr. 404 149.76 
2. Kostnaður við áfengisútsölur ............... — 99 486.46 
3. Ýmis rekstrarkostnaður ............000.0... — 179 897.30 

4. Útsvar ........0000000 er — 497 460.62 

5. Flutningskostnaður ..........0000000000.0.. — 168 665.71 

6. Vextir og bankakostnaður .................. — 56 723.70 

7, Fyrning .......0000000. 0000 n nn — 33 698.23 

kr. 2 930 128.62
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Gengistap ............0.0.00 00 kr. 281 122.49 
Tillag til gæzluvistarsjóðs .................. — 750 000.00 

  

af kr. 8271 482.73 tekjum umfram fjårlagaåætlun. 

4. Tóbakseinkasala ríkisins: 

Laun starfsmanna ......................... kr. 2 474.39 
Utsvar .........000000 0000 — 390 763.67 
Fyrning ..............0..0..0 0000. — 46 542.76 

  

af kr. 8457 913.23 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

5. Ríkisútvarpið: 

Laun starfsmanna .........000.0.00...0 kr. 380 411.99 
Utvarpsefni ............... — 160 987.08 
Skrifstofukostnaður ...............0...0..... —  108457.83 
Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .............., — 67 030.47 
Til hleðslustöðva, vidgerdarferda o. fl. ...... — 37 397.61 
Idgjåld í lífeyrissjóð og slysatrygging ...... — 33 418.14 
Óviss útgjöld ........0...0..0.. — 75 101.96 
Bifreiðakostnaður ..................0.0....... — 19 324.02 
Fyrning á húsum, áhöldum og vélum ........ — 2 160.17 
Söluskattur ...................000. 0. — 41 991.00 

  

en tekjur fóru kr. 308 123.90 fram úr fjårlagaåætlun. 

Vidtækjaverzlunin: 
Gjöld .........000020000 0000 0r nes 
af kr. 435 783.29 brúttótekjum. 

6. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg: 

. a. Laun framkvæmdastjóra, skrifstofufólks 

  

og afgreiðslufólks ....................... kr. 43 683.03 
b. Vinnulaun og aðkeypt vinna ............ — 230 660.82 
c. Framlag til lífeyrissjóðs starfsmanna .... — 28 195.59 
Fyrning ..............00.0.00 0. — 11 080.40 
Útsvar .......00...0.0 000 — 10632.27 
Söluskattur ...............0.0..0000 0 — 73 590.00 

en tekjur fóru kr. 361 454.82 fram úr fjárlagaáætlun. 

7. Áburðarsala ríkisins: 
Gjöld ........0.0202000 00 
af kr. 50 373.46 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

8. Grænmetisverzlun ríkisins: 
Gjöld .......0..200002200 00 
af kr. 156 995.12 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

9. Landssmiðjan: 
Gjöld ........0.000002000 00 
en tekjur fóru kr. 378 770.93 fram úr fjárlagaáætlun. 

kr. 2 471 204.27 

439 780.82 

926 280.27 

83 963.38 

397 842.11 

37 397.32 

94 056.92 

401 590.62 

1953 

26 
18. febr.
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36 11. Tunnuverksmiðjur ríkisins: 

18. febr. Gjöld ........0002200 000 kr. 205 994.16 

en tekjur fóru kr. 205 994.16 fram úr fjárlagaáætlun. 

12. Olíuflutningaskipið Þyrili: 

Gjöld ........2000000 000 — 713 706.29 

af kr. 875 746.59 tekjum umfram fjårlagaåætlun. 

13. Innkaupastofnun rikisins: 

Gjöld .......00000000 00 — 43 467.88 

af kr. 141 637.58 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

14. Bessastaðabú: 

Gjöld ......22..0000000 rn — 56 785.91 

af kr. 79 364.34 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

15. Vífilsstaðabú: 

Gjöld ........00000 0000. —  416428.70 

af kr. 455 570.78 brúttótekjum. 

16. Kleppsbú: 

Gjöld ........0000000 0000 — 305 311.97 

af kr. 310 748.74 brúttótekjum. 

17. Kópavogsbú: 
Gjöld .......0.0000 0000 — 59 799.31 

af kr. 66 698.55 brúttótekjum. 

18. Skólabúið á Reykjum í Ölfusi: 

Gjöld .......000000 0000. — 235 710.33 

af kr. 339 968.55 brútiótekjum. 

19. Skólabúið á Hólum: 

Gjöld .........200000 0000 0n err — 328 192.84 

en bruttåtekjur voru kr. 304 075.90. 

20. Skólabúið á Hvanneyri: 

Gjöld ......2000000 0000 — 529 873.69 

af kr. 530 113.67 brúttótekjum. 
  

Samtals kr.10677515.41 
  

3. gr. 
Til viðbótar við gjöldin í 8. gr. er veitt: 

Kostnaður við æðstu stjórn landsins ..........0000000 0000... kr. 91 269.08 

4. gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 10. gr. er veitt: 
I. Stjórnarráðið: 

1. Til ráðherra .......0000.0000 0... kr. 61 355.28 

9. a.—i. Laun starfsmanna stjórnarráðsins . — 685 972.54 

j. Annar kostnaður ráðuneytanna ...... — 65 855.61
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3. Rikisfjårhirzla og ríkisbókhald: 
a. Laun starfsmanna .................. 
b. Annar kostnaður .................... 

4. Ýmis kostnaður .............0.00...... 
II. Hagstofan ..........00..... 0... 

IIL Utanríkismál: 
5. Sendiráðið í Moskvu ................... 
6. Sendiráðið í París ...................... 
9. Aðalræðismannsskrifstofan í New York . 

10. Ferðakostnaður starfsm. sendiráðanna .. 
11. Kostnaður vegna samninga við erlend ríki 
12. Kostn. vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum 
14. Kostnaður vegna kjörræðismanna ...... 

kr. 104 464,74 
— 38 821.28 
— 179 424.39 
— 116 459.74 

— 55 774.08 
— 120 880.10 
— 7 005.14 
— 9 831.38 
— 132 072.75 
— 156 034.86 
— 2 241.83 
  

5. gr. 
Til viðbótar við gjöldin í 11. gr. er veitt: 

A. Dómgæzla og lögreglustjórn: 
1. Hæstiréttur „................. 88 150.18 
2. Borgardómaraembættið í Rvík. 100 876.00 
3. Borgarfógetaembættið í Rvík .. 57 441.37 
4. Sakadómaraembættið í Rvík .. 146 807.89 
5. Lögreglustjóraembættið í Rvík. 137 789.07 
6. Embætti sýslumanna, bæjarfó- 

geta og lögreglustj. utan Rvíkur: 
a. Laun ...............0..... 204 972.38 
b. Skrifstofukostnaður ....... 921 411.12 

7. Laun hreppstjóra ............. 173 461.17 
8. Lögreglukostnaður: 

a. Ríkislögregla .............. 482 267.28 
b. Hluti ríkissjóðs af lögreglu- 

kostnaði í Rvík ............ 25 000.00 
10. Til hegningarhúsa og vinnuhæla: 

a. Hegningarhúsið í Reykjavík 31 365.31 
b. Vinnuhælið á Litla-Hrauni . 103 829.22 
c. Fangaklefar lögr. í Rvík... 2 165.53 
d. Kostn. við önnur fangahús . 5 835.31 

11. Kostn. við sakamál og lögr.mál 9 000.71 
13. Laun sjódómsmanna .......... 48 774.00 
14. Kostnaður við störf setu- og 

varadómara .................. 119 623.88 
15. Til viðgerðar á bæjarfógetahús- 

inu í Neskaupstað, vegna 
skemmda af skriðuhlaupi ..... 37 005.52 

16. Kostnaður við félagsdóm ...... 3 545.96 
17. Kostnaður við framkvæmd laga 

um bókhald .................. 8 391.03 
18. Kostnaður við sáttatilraunir í 

vinnudeilum ................. 2 836.79 
19. Kostnaður samkv. lögum nr. 85 

1936, um meðferð einkamála í 

héraði .......0.0.0 0. 21 336.22 
  kr. 2 781 885.94 

kr. 1 736 193.72 
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B. Opinbert eftirlit: 

Eftirlit med verksm. og vélum 34 465.31 
Bifreidaeftirlit ríkisins ........ 255 117.16 
Eftirlit með skipul. sjávarþorpa 58 510.18 
Matvæla- og mjólkureftirlit .... 15 762.66 
Kostnaður við mat á afurðum: 
a. Fiskmat .....000000000.0.. 170 140.68 
c. Kjöfmat 2... 4 194.69 
d. Ullarmat 20.00.0000... 3 525.00 
e. Lýsismat .....0.0000... 750.00 
f. Ferðakostnaður  matsmanna 41 586.66 
Kostn. við vörumerkjaskráningu 11 211.93 

. Eftirlit með sparisjóðum ...... 5 534.06 
Eftirlit með viðskipta- og verð- 
lagsmálum ......... 00... 413 346.50 
Húsaleigueftirlit .............. 40 896.75 
Kostnaður við embættiseftirlit 11 763.35 

. Kostnaður vegna laga nr. 68 
1947, um eftirlit með skipum .. 32 580.00 
Kostnaður vegna laga nr. 5 1949, 
um kjölmat ......020000...... 2 900.00 

  

C. Kostnaður við innheimtu 
tolla og skatta: 

  

  

kr. 1 102 284.93 

  

. Tollar: 

a. Tollstjoraembættid i Rvik .. 332 323.55 
b. 1. Tollgæzlan í Reykjavík. 328 951.70 

2. Tollgæzla utan Rvikur . 231 165.42 

Skattar: 

a. Rikisskattanefnd .......... 21 380.00 

b. Skattstofan í Reykjavík .... 437 559.29 
c. Skattstofur utan Rvíkur .... 163 184.45 

e. Yfirskattanefndir .......... 16 214.00 
f. Skattdómaraembættið ...... 8 076.70 

— 1 538 855.11 

D. Sameiginlegur kostnadur vid 
embættisrekstur: 

Símakostnaður,  endurgreiddur 

embættismönnum og opinberum 
stofnunum .....00000.0.00..... 117 809.43 

Burðargj. endurgr. sömu aðilum 120 916.61 

Eyðublöð, bókband, augl. o. fl. 50 165.96 
— 288 892.00 

6. gr. 

Til viðbótar við gjöldin i 12. gr. er veitt: 

I. Landlæknisembættið .......0.000000... kr 19 316.58 

TI. Laun héraðslækna .......00.000000000... -— 561 938.55 

III. Kostnaður vegna laga um læknaråd .... — 3 900.00 

kr. 5 661 917.98
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IV. Rikisspitalarnir: 36 
A. Landsspitalinn ........ 535 685.39 18. febr. 

en tekjur fóru 298 956.52 
kr. fram úr fjárl.áætlun. 

C. Heilsuhælið á  Vífilsst. 87 871.96 
G. Fávitahælið á  Klepp- 

járnsreykjum .......... 21 225.40 
en tekjur fóru 2 042,31 
kr. fram úr fjárl áætlun. 

kr. 644 782.75   

X. Til bygg. fjórðungssjúkrah. á Akureyri — — 100 000.00 
XVI. Laun kynsjúkdómalæknis ............. — 6 382.13 

XVIII. Heilbrigðiseftirlit með alþýðuskólum .. — 4 549.32 
XX. Til Halldórs Arnórssonar, umbúðasmiðs — 967.50 

XXIV. Hluti ríkissjóðs af launum ljósmæðra .. — 140 238.40 
XXVI. Kostnaður vegna heimildarlaga um styrk 

til afskekktra staða til að hafa lærða 

  

hjúkrunarkonu .................0..... — 4 000.00 
XXVII. Læknisvitjanastyrkur samkv. heimildar- 

lögum til Borgarfjarðarhrepps ......... — 545.00 
XXVIII. Kostnaður vegna laga nr. 21 1937, um 

störf héraðslækna .................... — 4 860.00 
XXIX. Kostnaður vegna laga nr. 27 1945, um 

eyðingu á rottum ..................... — 806.48 
kr. 1492 286.71 

7. gr. 
Til viðbótar við gjöldin í 13. gr. er veitt: 

A. Vegamál: 

I Stjórn og undirbúningur 
Vegagerða ................. 175 619.58 

II. Þjóðvegir: 

a. Til nýrra akvega ....... 207 995.86 
b. Viðhald og endurbætur . 1151 565.99 

III. Brúargerðir ............... 156 282.55 
IV. Til fjallvega .............. 5 013.52 
VI. Til sýsluvega .............. 67 263.72 
XI. Til að halda uppi byggð og 

gistingu handa ferðamönnum 5 487.74 
XV. Orlof verkamanna ......... 28 509.34 

kr. 1 797 738.30   

B. Samgöngur: 

I. Til strandferða ............ 1217 622.97 
III. Tap á sölu bifreiða, áhalda 

og bygginga ............... 1249 795.69 
IV. Ferðaskrifstofa ríkisins .... 119 869.54 

af kr. 218 861.31 tekjum um- 
fram fjárlagaáætlun. 

V. Kostnaður vegna heimildar- 
laga um styrk til Skagafjarð- 
arbáts sumarið 1947 ........ 12 000.00 

  — 2599 288.20
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C. Vitamál og hafnargerðir: 

. Stjórn og undirbúningur vita- 

  

  

  

  

og hafnarmála ............ 150 769.08 
. Laun vitavarða ............ 52 293.18 
. Rekstrarkostnaður vitanna . 84 708.41 
. Viðhald og endurbætur vit- 
ANNA 2..cc0c00 nn 254.45 
Fyrning ..........0.00.0... 462 394.04 

kr. 750 419.16 
D. Flugmál: 

. Stjórn flugmåla ........... 149 274.45 
. Reykjavíkurflugvöllur ..... 163 797.88 

2. Slökkviliðsdeild ........ 70 775.69 
3. Sjóflughöfn ............ 50 051.58 
4. Vélaverkstæði .......... 386 867.59 
7. Annar kostnaður ....... 21 710.40 

. Keflavíkurflugvöllur ....... 135 086.42 
. Flugumferðarstjórn ....... 127.00 
. Loranstöðin á Reynisfjalli .. 5 053.98 
. Blindflugskólinn .......... 7 346.62 
. Alþjóðaflugmálastofnun og 
flugmálaráðstefnur ........ 92 414.45 

. Eftirlit með flugvélum og 
læknisskoðun flugmanna ... 67 961.90 

. Kostn. landssímans vegna 
flugþjónustu .............. 149 996.24 

. Kostnaður Íslands við veður- 
þjónustu vegna millilanda- 
flugs .......0.. 0. 31 550.41 
Námskeið flugmanna ...... 12 105.53 
Fyrning .........0..00.0... 535 572.06 

— 1879 692.20 
af kr. 1916 929.37 tekjum umfr. fjárl. áætlun. 

8. gr. 
Til viðbótar við gjöldin í 14. gr. er veitt: 

A. Kirkjumál: 

Biskupsembættið .......... 47 382.63 
. Embætti sóknarpresta og pró- 

fasta ......20000 000... 553 024.87 
Til  söngmálastjóra  þjóð- 
kirkjunnar ................ 7 161.70 

. Kostnaður vegna laga nr. 17 
1931, um bókasöfn prestak. 717.65 
Kostnadur vegna laga nr. 38 
1947, um skipulag og hys- 
ingu prestssetra ........... 22 440.73 
Kostnaður vegna Bessastaða- 
kirkju ......00.000 0000... 9 233.39 

kr. 639 960.97 

kr. 7 027 137.86



I. 
TIL 
IV. 
V. 

VI. 
VI. 
VIII. 

. Bunadarkennsla: 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XXV. 

XXVIIL 

XXIX. 

B. Kennslumål: 

a. Háskólinn ............ 
Fræðslumálastj.embættið 
Menntaskólinn í Reykjavík 
Menntaskólinn á Akureyri 
Kennaraskólinn .......... 
Stýrimannaskólinn ....... 
Vélstjóraskólinn ......... 

3. Garðyrkjuskólinn á 
Reykjum ............. 

. Almenn barnafræðsla: 

1. Laun kennara í föstum 

skólum ...........22.… 

2. Laun farkennara ...... 

4. Til kennslueftirlits .... 

5. Til framkvæmdar sund- 
skyldu í skólum ...... 

7. Til fyrrv. barnakennara 
8. Ráðskonukaup við 

heimavistarskóla ...... 
9. Akstur skólabarna .... 

Gagnfræðamenntun: 
1. Alþýðusk. á Eiðum 
2. Til héraðs- og gagn- 

fræðaskóla ........... 
4. Til námsstjóra við fram- 

haldsskóla -.......... 
Til Handíðaskólans ... 

úsmæðrafræðsla: 

Til húsmæðraskóla .... 

Til rafstöðvar á Staðar- 

felli... 
4. Til húsmæðrakennara- 

skóla .....00000 0. 

o
n
 
> 

Til íþróttamála: 
1. Til íþróttakennaraskóla 

ríkisins .............. 

4. Laun Ólafs Pálssonar, 
sundkennara, vegna eft- 

irlits með sundkennslu 

Til heyrnar- og málleys- 
ingja 20.00.0000 

Til Alþýðusambands Ís- 
lands 1949 og 1950 ...... 

Til rannsókna á þroska ís- 
lenzkra skólabarna ...... 

Til erlendra námsmanna i 
íslenzkum skólum ........ 

121 

381 217.20 
77 419.56 

315 077.86 
232 810.56 
64 154.38 
48 562.48 
52 801.98 

26 681.70 

2 948 382.59 
154 338.17 
18 820.91 

50 439.04 
9 630.00 

65 959.89 
33 057.91 

83 994.53 

1 389 260.09 

35 880.00 
99 802.95 

435 041.66 

300.15 

6 607.74 
6 080.00 

14 202.40 

2 346.58 

55 141.85 

10 000.00 

21 928.20 

21.40 
16 
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XXXI. 

XXXII. 

VIIL 

IX. 

XX. 

XXIV. 

XXV. 

XXIX. 
XXX. 

XXX. 

. Pjodskjalasafnid 
. Þjóðminjasafnið 

. Náttúrugripasafnið 
. Safnahusid 
. Styrkur til bokasafna og 

Kostnaður vegna heimild- 
arlaga um styrk til vefnað- 
arkennslu á Hallormsstað 

Kostnaður vegna heimild- 
arlaga um byggingarstyrk 
til húsmæðraskóla Árnýjar 
Filippusdóttur, Hveragerði 

Kostnaður vegna heimild- 
arlaga um byggingarstyrk 
til húsmæðraskóla Ingibj. 
Jóhannesdóttur, Löngumýri 

122 

5 000.00 

20 000.00 

20 000.00 
kr. 6 684 961.78   

il viðbótar við gjöldin í 15. gr. 

A. Til opinberra safna, 

Landsbókasafnið 00.00.0000. 

#0.0.00... 

lesstofa: 
21. Til bókasafns á Kópa- 

skeri 1949 og 1950. 

Styrkur til bókaútgáfu o.fl.: 
11. Til Steins Dofra, ættfr. 
13. Til að þýða rit dr. Jóns 

Dúasonar á enska 
tungu, fyrir 1949 og 
1950 ......0000.0.... 

14. Til Ara Arnalds, vegna 

ritstarfa ............. 
19. Til íslenzkra stúdenta í 

Kaupmannahöfn ..... 
20. Til Íslendingafélagsins 

í Kaupmannahöfn .... 
21. Til Ætt- og mannfræði- 

félagsins 

Til skálda, rithöfunda og 

listamanna 

Þórunn Jóhannsdóttir, til 

tónlistarnáms erlendis .... 

Þorsteinn Hannesson, til 

söngnáms 
Til listasafns Einars Jóns- 
sonar 
Kostn. við friðun Þingvalla 
Til umbóta á Þingvöllum . 

  

9. gr. 
er veitt: 

bókaútgáfu og listastarfsemi: 

56 841.85 
31 493.35 
18 435.33 
44 279.32 
16 172.50 

1 000.00 

4 011.25 

25 000.00 

500.00 

4.28 

17.10 

5 000.00 

27 885.00 

0.03 

2 285.00 

15 151.84 
18 779.54 

652.00 

kr. 7 324 922.75
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XXKII. Til blaðanna Lögbergs og 
Heimskringlu ............ 0.08 

XXKIII. Kostnaður vegna heimild- 
arlaga um byggingarstyrk 
til Sigurjóns Ólafssonar, 
myndhöggvara ........... 15 000.00 

kr. 282 508.47   

B. Til ýmissa rannsókna 
í opinbera þágu: 

  

  

I. Atvinnudeild háskólans ..... 51 414.20 

III. Til rannsóknaráðs ......... 36 981.67 
IV. Veðurstofa Íslands ......... 121 583.61 

VII. Til sjómælinga ............. 44 946.68 
VIII. Til húsameistara ríkisins .... 40 783.18 

— 295 709.34 
kr.  578217.81 

10. gr. 
Til viðbótar við gjöldin í 16. gr. er veitt: 

A. Landbúnaðarmál: 

1. Til Búnaðarfélags Íslands ..... 87 254.96 
7. Framlag til búfjártrygginga ... 31 346.99 

18. Til sandgrædslu .............. 7 559.20 
19. Til skógræktar ............... 13 505.36 
24. Til loðdýraræktar ............ 2 704.20 
25. Kostnaður vegna eyðingar refa 

og minka .................0... 64 022.33 
26. Til dýralækna ................ 84 130.65 
27. Til kláðalækninga ............ 4 097.00 
28. Kostnaður vid  sauðfjársjúk- 

dómavarnir „................. 2 344 400.00 
30. Kostnaður vegna laga nr. 66 

1937, um meðferð og sölu mjólk- 
ur Og rjoma ......00.000...... 19 152.07 

31. Kostnaður vegna laga nr. 28 
1940, um friðun hreindýra .... 3 025.00 

32. Kostnaður vegna laga nr. 64 
1940, um rannsóknir og tilraunir 
í þágu landbúnaðarins ........ 1 959.10 

33. Kostnaður vegna laga nr. 64 
1941, um jardakaup ríkisins ... 7 180.00 

34. Kostnaður vegna laga nr. 89 
1941, um eyðingu svartbaks .. 1 998.15 

35. Kostnadur vegna laga nr. 97 
1950, um aðstoð til bænda á 

óþurrkasvæðunum ............ 1489 000.00 
36. Kostnaður vegna tilraunarráðs 

búfjárræktar ................. 34 181.31 
37. Kostnaður vegna framræslu 

lands á Eyrarbakka .......... 19 361.92 

1953 

36 
18. febr.



  

  

  

  

  

1953 124 

36 38. Kostnaður vegna framræslu 
18. febr. lands að Hvammi í Dölum .... 9 519.00 

kr. 4 224 397.24 

B. Sjåvarutvegsmål: 

1. Til Fiskifélags Íslands ........ 99 207.64 
3. Til alþjóðahafrannsókna ...... 3 380.00 
4. Til reikningaskrifstofu sjåvar- 

utvegsins .........0000.00.00.. 6 551.75 
6. Til alþjóðahvalveiðiráðs ...... 4 255.00 
7. Til að gera tilraunir með nýjar 

sildveiðiaðferðir .............. 19 499.90 
8. Til greiðslu síldveiðilána sum- 

arið 1949, samkv. 1. nr. 10 1949 19 156.33 
13. Til greiðslu á sjóveðum síld- 

veiðiskipa 1949 .............. 20 660.78 
15. Kostnaður vegna laga nr. 32 

1942, um vátr.fél. vélbáta .... 37 569.48 
16. Kostnaður vegna laga nr. 45 

1946, um beitumál ............ 10 553.00 
17. Kostnaður vegna laga nr. 48 

1949, um hlutatr.sjóði fiskiskipa 498 755.16 
18. Kostnaður vegna þingsályktunar 

um hreinsun Hvalfjarðar ..... 4 521.97 
— 724 111.01 

C. Iðnaðarmál: 

9. Til undirbúningsrannsókna 
vegna sementsverksmidju ..... 19 858.25 

10. Styrkur til iðnráðs Reykjavíkur 7 000.00 
— 26 858.25 

D. Raforkumál: 

I. Stjórn raforkumála ........ 6 221.88 
II. Til undirbúningsrannsókna og 

áætlana um nýjar raforku- 
framkvæmdir .............. 636.08 

III. Rafmagnsveitur ríkisins .... 3807 657.35 
en tekjur urðu kr. 3 763 222.85 
umfram fjárlagaáætlun. 

IV. Vatnamælingar ............. 58 809.45 
VII. Rafmagnseftirlit ríkisins .... 158 977.45 

af kr. 316 751.98 tekjum um- 
fram fjárlagaáætlun. 

XI. Tap varasjóðs .............. 507 077.04 
— 4539 379.25 

11. gr. 
Til viðbótar við gjöldin í 17. gr. er veitt: 

4. Gjöld samkv. framfærslulögum, nr. 80 1947 kr. 81 992,52 
7. Til Sambands ísl. berklasjúklinga .......... — 9 812.95 
9. Kostnaður við barnaverndarráð ............ — 10 687.10 

kr. 9514 745.75



  

  

13. Upptökuheimili í Elliðahvammi ........... kr 23 154.06 
16. Til hjálpar nauðstöddum Íslendingum erl... — 3 098.63 
17. Til bindindisstarfsemi .................... — 6 772.35 
22. Til vinnumiðlunar ...........00...00000... — 17 721.90 
27. Til vatnsveitna .............00..00 0000 — 80 000.00 
32. Tillag til Food and Agricultural Organization — 88.10 
33. Tillag til World Health Organization ...... — 24 085.65 
35. Tillag til Organization of the European Eco- 

nomic Cooperation ..........0.0.000000.. 00... — 58 886.53 
36. Tillag til Evrópuráðsins .................. — 12 403.15 
37. Kostnaður vegna laga nr. 57 1928, um at- 

vinnuleysisskýrslur .................0...... — 2 207.42 
38. Kostnaður vegna laga nr. 97 1941, um ófriðar- 

tryggingar ..............000..0 000... — 1 375.00 
39. Kostnadur vegna laga nr. 109 1943, um hluta- 

tryggingarfélög ....................00...... — 14 389.70 
40. Kostnaður vegna laga nr. 42 1946, um ný- 

byggingar í Höfðakaupstað ................ — 173 730.94 
41. Kostnaður vegna laga nr. 58 1947, um Egils- 

staðakauptún ..............00.000000 0000... — 53 500.00 
42. Kostnaður vegna laga nr. 93 1947, um aðstoð 

til vatnsveitna ................0...0..000.. — 6 000.00 
43. Til alþjóðafélags gegn berklaveiki ........ — 466.30 
44. Tillag til Bernarsambandsins .............. — 8 483.35 

12. gr. 
Til viðbótar við gjöldin í 18. gr. er veitt: 

I— II. Eftirlaun og styrktarfé ................ kr. 625 544.62 
IN. Framlag ríkissjóðs til lífeyrissjóðs starfs- 

manna ríkisins „................0.0.00.0... — 840 278.89 
IV—V. Framlag ríkissjóðs samkv. 6. gr. reglu- 

gerðar 24. nóv. 1944 og verðlagsuppbót af 
greiðslum úr lífeyrissjóði ................. — 105 366.62 

13. gr. 
Til viðbótar við gjöldin í 19. gr. er veitt: 

4. Óviss útgjöld .............2..0000.. 00... kr. 2 099 604.99 
5. Samkv. 1. nr. 100 1948, um fiskábyrgðarnefnd — 91 000.00 
6. Kostnaður við sögu Alþingis .............. — 2 790.00 
7. Viðhald húsa og annarra mannvirkja að 

Bessastöðum ..........00.0.000.00 000... — 327 160.77 
8. Þjóðhátíðarnefnd frá 1944 ................ —… 126 618.68 

  

kr. 588 855.59 

1571 190.13 

2 647 174.44 
  

Samtals 3.—13. gr. 
Frá dragast launahækkanir, sbr. 19. gr. 2 fjári. 1950 ...... 

. 98 233 911.88 
14 000 000.00 
  

. 24 233 911.88 
10 677 515.41 
  

Samtals . 34 911 427.29 

1953 

36 
18. febr.



1953 

36 
18. febr. 

37 
18. febr. 
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14. gr. 
Til eignaaukningar samkvæmt 20. gr. Út, 

voru greiddar ..........020.00000000.0.0.. kr. 124 862 640.40 
en veittar voru í fjárlögum ............ — 36 987 506.00 

Mismunur — kr. 87 876 134.40   

Inn fóru kr. 101 641 860.25 fram úr fjárlagaáætlun. 
  

Samtals kr. 122 786 561.69 

Gjört í Reykjavík, 18. febrúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

  

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 
um að breyta í óafturkræf framlög ríkislánum til Búnaðarbanka Íslands, bygg- 

ingarsjóðs verkamanna, lánadeildar smáíbúðarhúsa og láni til útrýmingar 

heilsuspillandi íbúða. 

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

bykki mínu: 
1. gr. 

Eftirtalin lán, sem ríkissjóður hefur veitt Búnaðarbanka Íslands, byggingar- 
sjóði verkamanna og lánadeild smáibúðarhúsa, skulu vera óafturkræf framlög: 

1. Lán veitt Ræktunarsjóði Íslands: 
a. Af gengishagnaði 1950 .............020.200000.. 0... en kr. 6874946.51 
b. Af tekjuafgangi ríkissjóðs 1951 .........0...00000000.000 0. — 7500000.00 
Lán veitt byggingarsjóði Búnaðarbankans: 
a. Af gengishagnaði 1950 ............0..0000000 es. ns nr kr. 6874946.51 
b. Af tekjuafgangi ríkissjóðs 1951 .............00000000000.0.. —— "7500000.00 
Lán veitt veðdeild Búnaðarbankans: 
Af tekjuafgangi ríkissjóðs 1951 ............0000000.. 0... 0... kr. 1090000.00 
Lán veitt byggingarsjóði verkamanna: 
a. Af gengishagnaði 1950 ...............0.00. 0... ene kr. 6874946.51 
b. Af tekjuafgangi ríkissjóðs 1951 ............02000000...0.. — 4000000.00 
Lán veitt lánadeild smáíbúðarhúsa: 
Af tekjuafgangi ríkissjóðs 1951 ...........0000000. 00... 0. kr. 4000000.00 

Sama gildir um ógreidda vexti til ríkissjóðs af þessum lánum. 

2. gr. 
Þær kr. 4000 000.00, sem lánaðar hafa verið af greiðsluafgangi ríkissjóðs 

1951 til útrýmingar heilsuspillandi íbúða samkv. MI. kafla laga nr. 44/1946, skal 
ríkisstjórnin, jafnóðum og þær endurgreiðast, lána að nýju til sams konar fram- 
kvæmda. Sama gildir um ógreidda vexti til ríkissjóðs af þessu fé. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 3. gr. 

Gjört i Reykjavik, 18. februar 1953. 

Åsgeir Åsgeirsson. 

(L. S.)   

Eysteinn Jonsson.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 50 1946, um almannatryggingar, 

og viðauka við þau. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 8. gr. laga nr. 33 18. febrúar 1953, um breyting á 

lögum nr. 1/1952, um breyting á lögum nr. 50/1946, um almannatryggingar, 
og viðauka við þau, hef látið fella ákvæði hinna fyrstnefndu laga inn í 
meginmál laga nr. 1/1952, og gef þau lög út svo breytt: 

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. 

Hann hefur með höndum framkvæmd og forstöðu heilsugæzlumála Trygginga- 
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 i nefndina, er verði formaður hennar í stað landlæknis, og að 
hlutverk nefndarinnar verði eingöngu að úrskurða örorkustig og orkutap þeirra, 
er sækja um bætur og ekki vilja una úrskurði lækna Tryggingastofnunarinnar eða 
tryggingaráð 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 samkv. 113. gr. 

4. gr. 
Til ársloka 1954 skulu sýslunefndir í tryggingaumdæmum utan kaupstaða fara 

með störf trygginganefndar, 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: 

1953 

38 
27. febr.
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1. Árlegur elli- og örorkulifeyrir samkv. 15. og 18. gr. laganna: 
a. Fyrir hjón, þegar bæði fá lifeyri: 

Á 1. verðlagssvæði ................0.. 0000... kr. 6528.00 
Á 2. — rr — 4896.00 

b. Fyrir einstaklinga og hjón, þegar annað fær lifeyri: 
Á 1. verðlagssvæði ..................00.0 000. — 4080.00 
Á 2. — OEEESSEDEEEE DEERE — 3060.00 

2. Årlegur barnalifeyrir samkv. 20. gr. laganna: 
Á 1. verðlagssvæði ................02.000 000 kr. 2400.00 
Á 2. — ða — 1800.00 

3. Árlegar fjölskyldubætur samkv. 30. gr. laganna: 
Á 1. verðlagssvæði ................00000 00. — 1200.00 
Á 2. — rr — 900.00 

4. Ekkjubætur samkv. 35. gr. laganna: 
Fyrstu 3 mán., eftir lát maka ..........00.20 000... 00. kr. 600.00 á mán. 
Næstu 9 mán. ef ákvæði greinarinnar heimila ............ — 450.00 - — 

5. Hámark árlegra makabóta samkv. 38. gr. laganna: 
Á 1. verðlagssvæði ..............0..00 0000... kr. 2448.00 
Á 2. — ss — 1836.00 

6. Sjúkrabætur samkv. 40. gr. laganna: 
a. Fyrir kvænta karla, þegar konan vinnur eigi utan heimilis: 

Á 1. verðlagssvæði ..............0.0000000 000 kr. 18.00 á dag. 
Á 2. — eee tee rette — 15.00 - — 

bh. Fyrir aðra: 
Á 1. verðlagssvæði ...............00000 0000. — 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 einstaklingslífeyri samkv. 15. gr. laganna. 

6. gr. 
Tryggingaráði skal heimilt að greiða ekklum allt að fullum barnalifeyri, í stað 

hálfs, eins og ákveðið er í síðustu málsgr. 23. gr. laganna. 

7. gr. 
Takmarkanir þær, sem ákveðnar eru í 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 Tryggingastofnun ríkisins 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- 
kvæmt framfærslulögum, þar með talinn sá réttur að leita yfirvaldsúrskurðar um 
sveitfesti barnsföður samkv. 76. gr. framfærslulaga, nr. 80/1947. 

Um endurkröfurétt framfærslusveitar á hendur barnsföður fer samkv. ákvæð- 

um framfærslulaga. Þverskallist framfærslusveit við að greiða, eignast Trygginga- 

stofnunin þann rétt, sem dvalarsveit móður á samkv. framfærslulögum, til að end- 
urkrefja ríkissjóð um upphæðina.
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Aðrar bætur og styrki, sem Tryggingastofnunin á endurkråfurétt á, skal inn- 
heimta með sama hætti. 

9. gr. 
Sama rétt og ekkjur og fráskildar konur eiga til lifeyrisgreiðslu með börnum 

sinum samkv. 23. og 28. gr. laganna, skulu þær íslenzkar konur eiga, sem gifzt hafa 
erlendum mönnum, ef þeir hafa fallið frá, yfirgefið þær eða skilið við þær, enda 
dvelji þær á Íslandi ásamt börnum þeim, er þær taka lífeyri fyrir. — Lífeyrinn skal 
greiða frá þeim tíma, er barn hætti að njóta framfærslu föður síns eða meðlags- 
greiðslu frá hans hendi, eigi lægri en lífeyrisgreiðslan, enda hafi barnið dvalið á 
Íslandi, þó eigi lengra aftur í tímann en til 1. janúar 1951. — Ríkissjóður endur- 
greiðir Tryggingastofnuninni barnalífeyri þennan. 

10. 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. 

11. gr. 
Frá og með 1. jan. 1953 skal auk fjölskyldubóta samkv. 30. gr. laganna greiða 

árlegar fjölskyldubætur með öðru og þriðja barni sem hér segir: 
Á 1. verðlagssvæði með 2. barni kr. 400.00, með 3. barni kr. 600.00. 
A 2. verðlagssvæði með 2. barni kr. 300.00, með 3. barni kr. 450.00. 
Bætur þessar greiðast með sömu vísitöluuppbót og aðrar bætur og fer um 

greiðslurnar að öðru leyti eftir ákvæðum 30.—-33. gr. laganna. 
Bætur þessar greiðast með sömu vísitöluuppbót og aðrar bætur og fer um 

greiðslurnar að öðru leyti eftir ákvæðum 30.—33. gr. laganna. 
Ekkjur, ógiftar mæður og fráskildar konur, sem hafa fleiri en eitt barn undir 

16 ára aldri á framfæri, skulu eiga rétt til mæðralauna. Mæðralaunin greiðist án 
tillits til þess, hvort konan nýtur jafnframt barnalifeyris eða eigi. Mæðralaunin 
nema sömu upphæð og fjölskyldubætur samkvæmt 1. málsgr. þessarar greinar og 
30. gr. laganna. 

Bætur samkvæmt þessari grein greiðast ársfjórðungslega eftir á. 

12. 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. 

13. gr. 
Til ársloka 1954 er Tryggingastofnun ríkisins heimilt að greiða 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. 

17 

1953 

38 
27. febr.
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38 Hafi sjukrasamlag eða sveitarstjórn í þjónustu sinni hjúkrunarkonu eða að- 
27. febr. 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. 

14. 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. 

15. gr. 
Ákvæði b-liðs 42. gr. laganna um lengri biðtíma þeirra, sem hafa launþega i 

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. 

16. 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. 

17. gr. 
Heimilt skal tryggingaráði að lengja tilkynningarfrest þann, sem um ræðir Í 

44. gr., þó ekki yfir 3 mánuði. 

18. gr 
Grunnupphæðir slysabóta samkvæmt Il. 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 örorkulifeyrir 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 samkvæmt 
sama lið kr. 4080.00. 

hb. Barnalífeyrir samkv. 2. tölul. kr. 2400.00 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. 

19. 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. 
41 19. maí 1930, þannig, að Tryggingastofnunin greiði hinum slasaða, auk dagpen- 
inga samkv. 53. gr. laganna, fullt kaup eða aflahlut í eina viku frá afskráningar- 
degi að telja. 

20. gr. 
Barnalífeyrir samkv. 3. mgr. 56. gr. laganna skal aldrei vera lægri en verið hefði, 

ef lifeyririnn væri ákveðinn eftir fyrirmælum laganna um barnalifeyri til öryrkja, 
sbr. 20. og 22. gr. laganna. 

21. 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
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færri, og ákveður ráðið þá, hversu oft skuli endurnýja umsóknir og leggja fram 
eða endurnýja skilríki til sönnunar bótaréttinum. 

III. KAFLI 

22. gr. 
Framkvæmt heilsugæzlu samkvæmt III. 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. 

23. gr. 
Til þess tíma, er í 20. gr. segir, skal III. kafli laga nr. 104 30. des. 1943, um 

sjúkratryggingar, vera i 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. 

2. 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, 
skulu 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 
málsgr. 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 72 krónur á ári að viðbættri verðlagsuppbót samkv. vísitölu þeirri, 
sem uppbætur á laun, er ekki fara fram úr kr. 1830.00 á mánuði, miðast við. 

6. Tryggingastofnun ríkisins skal greiða sjúkrasamlagsiðgjöld þeirra elli- og ör- 
orkulifeyrisþega, 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. 

24. gr. 
Til ársloka 1954 skal Tryggingastofnun ríkisins vera heimilt að greiða 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. 

1953 
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25. gr. 
Tryggingastofnun rikisins skal fyrir lok årsins 1951 låta fram fara athugun å 

vinnugetu öryrkja, sem ætla må, að geti 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 

26. gr. 
Grunnupphæðir iðgjalda og framlaga til tryggingasjóðs samkvæmt IV. kafla 

laganna, 2—5, skulu vera sem hér segir árin 1953 og 1954: 
1. Árleg iðgjöld hinna tryggðu samkv. 107. gr. laganna: 

a. Kvæntir karlar: 
Á 1. verðlagssvæði ..........2......0 000. kr. 455.00 
Á 2. — eee essens tessee. — 365.00 

b. Okvæntir karlar: 
Á 1. verðlagssvæði ..........000.020 0000. — 410.00 
Å 2. rr — 330.00 

c. Ógiftar konur: 
Á 1. verðlagssvæði .........200200 0000 — 305.00 
Á 2. — eee eee eee srerrese — 245.00 

2. Iðgjöld atvinnurekenda samkv. 112. gr. laganna: 
Á 1. verðlagssvæði ..........00..000 000. .0 veere snenertee kr. 5.45 á viku. 
Á 2. = — 4.10 - — 

3. Heildarupphæð framlags sveitarfélaga samkv. 114. gr. laganna: 
12.6 millj. kr. 

4. Fast framlag ríkissjóðs samkv. 116. gr. laganna: 
20.4 millj. kr. 

27. 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 eftir sömu reglum og laun. 
Iögjöld samkvæmt 107. og 112. gr. og framlög samkvæmt 114. og 116. gr. laganna, 

sbr. 26. gr. þessara laga, skulu innheimt með álagi samkvæmt vísitölu þeirri, sem 

uppbætur á laun, er ekki fara fram úr kr. 1830.00 á mánuði, miðast við í marzmánuði 

það ár, sem gjöldin eru á lögð. Iðgjöld vegna lögskráðra sjómanna samkv. 112. gr. 

laganna skulu innheimt með álagi samkv. vísitölu janúarmánaðar, þar til vísitölu- 

álag ársins hefur verið ákveðið. 

. 28. gr. 

Í stað ákvæða síðasta málsl. fyrstu málsgr. 109. gr. laganna skulu eftirfarandi 

ákvæði gilda: 
Nú greiðir sveitarsjóður iðgjald iðgjaldsgreiðanda samkv. 1. málsgr. 109. gr. 

laganna, og tekur þá sveitarstjórn ákvörðun um, hvort og á hvern hátt hún krefur 

hann um endurgreiðslu. 

29. 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.
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30. gr. 38 
Tryggingastofnun rikisins skal vera heimilt, til årsloka 1954, ad fella nidur af 27. febr. 

iðgjöldum þeirra atvinnurekenda, sem hætta atvinnurekstri á því tímabili, allt að 
þeirri upphæð, sem hlutaðeigandi greiddi í slysatryggingariðgjöld fyrir árið 1946 

samkv. II. kafla laga nr. 104/1943. 

31. gr. 
Um 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 þegar framlagi er skipt milli 
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. 

32. 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. 

33. gr. 
Skrár þær, er sveitarstjórnum ber að semja samkvæmt 118. gr. laganna, skal 

gera i þremur eintökum, og skulu þær gerðar mánuði Íyrr 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 
iðgjöld samkv. 112. og 113. gr., svo og um kærur út af þeim gjöldum. 

34. gr. 
Heimilt skal að fresta afhendingu nýrra tryggingarskirteina, sbr. 127. gr., eftir 

því sem tryggingaráð telur nauðsynlegt, og nota fyrri skirteini á meðan slík frestun 

varir. 

35. gr. 
Til ársloka 1954 skulu sjúkrasamlög í kaupstöðum utan Reykjavíkur annast 

timboðsstörf fyrir Tryggingastofnunina, samkv. samningum, er tryggingaráð sam- 

þykkir. 

36. 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 
öðrum veðum en lögveðum fyrir gjöldum til ríkissjóðs. Iðgjöld samkv. 112. og 113. 
gr. vegna byggingar húsa og annarra mannvirkja skulu og hafa sams konar veðrétt 

í eignum þessum. 

37. gr. 
Tryggingaráð getur ákveðið, að auk þeirra frjálsu slysatrygsinga, sem Trygg- 

ingastofnuninni er heimilt að taka að sér samkv. 3. málsl. 1. málsgr. 135. gr. laganna,



1953 134 

38 skuli stofnunin einnig veita félagssamtåkum íþróttamanna kost á að kaupa slysa- 
27. febr. 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. 

38. gr. 
Fyrsti töluliður bráðabirgðaákvæða laganna, um takmörkun á lífeyrisgreiðsl- 

um, skal vera í gildi til ársloka 1954. 

39. 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. 

40. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 15. febrúar 1963. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 112/1952. 
Tryggingastofnun ríkisins skal eins fljótt og við verður komið eftir gildistöku 

þessara laga láta semja og gefa út handbók um tryggingamál, er veiti aðgengilegt 
yfirlit 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, 27. febrúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Steingrímur Steinþórsson.
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FORSETABRÉF 

um heidurspening til minningar um herra Svein Björnsson, forseta. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Forsætisráðherra hefur tjáð mér, að ríkisstjórninni Þyki hlýða, að 

gerður verði heiðurspeningur í minningu fyrsta forseta Íslands, herra Sveins 
Björnssonar, er sæma megi nokkra þá menn, er unnu með honum og fyrir 
hann. 

Ég fellst á, að efnt verði til slíks heiðurspenings, og skulu um hann 
gilda eftirfarandi reglur: 

1. gr. 
Peningurinn nefnist: Heiðurspeningur til minningar um herra Svein Björnsson, 

forseta. Skal peningurinn gerður úr silfri og sé á framhlið hans mótuð mynd herra 
Sveins Björnssonar, en umhverfis hana letrað: Sveinn Björnsson, forseti Íslands. 
Á bakhlið peningsins sé skjaldarmerki ríkisins. Peningurinn sé 3 cm í þvermál og 
2 mm á þykkt. Heiðurspeninginn skal bera á brjóstinu vinstra megin Í sams konar 
bandi og riddarakross fálkaorðunnar. 

2. gr. 
Veiting heiðurspeningsins skal fram fara í eitt skipti, — 27. febrúar 1953. 

3. gr. 
Heiðurspeningnum má sæma þá menn íslenzka, er unnið hafa með og fyrir 

herra Svein Björnsson. 

4. gr. 
Forseti Íslands veitir heiðurspeninginn og er hann eign þess, er hlýtur hann. 

5. gr. 
Forseti Íslands skipar þriggja manna nefnd, er gerir tillögur um veiting pen- 

ingsins. Skulu þessir eiga sæti í nefndinni: Formaður orðunefndar hinnar íslenzku 
fálkaorðu, formaður, skrifstofustjórinn í forsætisráðuneytinu og ritari forseta 
Íslands. 

6. gr. 
Heiðurspeningnum skal fylgja skjal, undirritað af forseta Íslands og nefndar- 

mönnum. 

7. gr. 
Birta skal í Lögbirtingablaði og Stjórnartíðindum hverjir heiðurspeninginn 

hljóta. 

8. gr. 
Kostnaður við heiðurspeninginn greiðist úr ríkissjóði. 

Gjört að Bessastöðum, 26. febrúar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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AUGLYSING 

um vöruskiptasamkomulag milli Íslands og Danmerkur. 

BÓKUN 

um vöruskipti milli Íslands og Dan- 

merkur á tímabilinu frá 15. marz 1953 

til 14. marz 1954. 

1. Með tilvísun til samnings milli Ís- 

lands og Danmerkur, er undirritaður var 

4. júní 1948 um vöruskipti Íslands og 

Danmerkur, hafa ríkisstjórn Íslands og 

ríkisstjórn Danmerkur orðið ásáttar um 

eftirfarandi ákvæði um viðskipti Íslands 

og Danmerkur á tímabilinu frá 15. marz 

1953 til 14. marz 1954. 

9. Ríkisstjórn Danmerkur mun leyfa 

innflutning frá Íslandi á niðursoðnum 

sjávarafurðum fyrir danskar kr. 200 000 

og öðrum Íslenzkum afurðum á sama 

hátt og áður hefur tíðkazt. 
Innflutningur á íslenzkri saltsild (þar 

með talin kryddsild og sykursöltuð sild) 

og saltfiski er nú frjáls í Danmörku, en 

ef þessar vörur verða á ný háðar inn- 

flutningstakmörkunum, mun danska rík- 
isstjórnin leyfa innflutning á samnings- 
tímanum á 20000 tunnum af saltsíld 
(þar með talin kryddsíld og sykursöltuð 

síld) og 500 tonnum af saltfiski. 
3. Ríkisstjórn Íslands mun, að svo 

miklu leyti sem gjaldeyrisástand lands- 
ins leyfir, heimila innflutning frá Dan- 
mörku á sama hátt og áður hefur tíðkazt. 

4. Ríkisstjórn Íslands mun heimila 

útflutning til Danmerkur á 10% af sild- 

armjöli því, er til útflutnings kemur, 
framleiddu sumarið 1953 fram til 15. 
september, og 20% af sildarmjöli, er til 

útflutnings kemur, framleiddu veturinn 
1953— 1954, fram að þeim degi, er bókun 

þessi fellur úr gildi. 
Enn fremur mun heimilaður útflutn- 

ingur til Danmerkur á 7%% af sildarlýsi 
því, sem framleitt er sumarið 1963, fram 

til 15. september, og á 15% af sildarlýsi 
framleiddu veturinn 1953— 1954, fram að 

þeim degi, er bókun þessi fellur úr gildi. 

PROTOKOL 

angående vareudvekslingen mellem Is- 

land og Danmark i tidsrummet fra den 
15. marts 1953 til den 14. marts 1954. 

1. Under henvisning til den mellem 
Island og Danmark den 4. juni 1948 
undertegnede overenskomst vedrgrende 
den islandsk-danske vareudveksling er 
den islandske regering og den danske re- 
sering blevet enige om fólgende bestem- 
melser for samhandelen mellem de to 
lande i tidsrummet fra den 15. marts 1953 
til den 14. marts 1954. 

9. Den danske regering vil tillade im- 
port fra Island af konserverede fiskeri- 
produkter for 200 000 danske kroner og 
af andre islandske produkter i tradi- 

tionelt omfang. 
Islandsk  saltsild (heri indbefattet 

krydret sild og sukkersaltet sild) og salt- 
fisk kan for tiden frit indfgres i Dan- 

mark men skulle disse varer pány blive 
underkastet importrestriktioner vil den 
danske regering i aftaleperioden tillade 
import af 20 000 tdr. saltsild (heri indbe- 
fattet krydret sild og sukkersaltet sild) 
og 500 tons saltfisk. 

3. Den islandske regering vil, i det 
omfang Islands valutastilling gør det mu- 
ligt, tillade den traditionelle import til 
Island af danske varer. 

4. Den islandske regering vil udstede 

eksportbevillinger til Danmark for 10% 
af det til eksport fastsatte kvantum af 
sommerproduktionen af sildemel 1953 
indtil den 15. september og for 20% af 
det til eksport fastsatte kvantum af vin- 
terproduktionen af sildemel 1953—1954 
indtil denne protokols udløbsdato. 

Endvidere vil der blive udstedt eksport- 
bevillinger til Danmark for 7%% af den 
sildeolie, der produceres i sommeren 
1953 indtil den 15. september og for 15% 
af den sildeolie, der produceres i vinteren 
1953— 1954 indtil denne protokols ud- 
løbsdato.
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5. Ríkisstjórnir beggja landanna eru 
sammála um að stuðla að auknum við- 
skiptum milli Íslands og Danmerkur, og 
með tilliti til hins tiltölulega mikla inn- 
flutnings danskra vara til Íslands munu 
þær einkum leitast við að greiða fyrir 
útflutningi frá Íslandi til Danmerkur. 

Gjört í Reykjavík, í tveimur eintökum 
á íslenzku og dönsku, er bæði skulu hafa 
jafnt gildi. 

Reykjavík, 14. marz 1953. 

Fyrir ríkisstjórn Íslands: 

Bjarni Benediktsson. 

Fyrir ríkisstjórn Danmerkur: 

Bodil Begtrup. 

1953 

5. Begge landes regeringer er enige 40 
om at virke for forgget samhandel 14. marz 
mellem Island og Danmark, og under 

hensyn til Íslands relativt store import 
af danske varer navnlig søge at lette Is- 
lands eksport til Danmark. 

Udfærdiget i Reykjavik i to eksem- 
plarer på det islandske og det danske 
sprog, idet begge tekster skal have 
samme gyldighed. 

Reykjavik, den 14. marts 1953. 

For den danske regering: 

Bodil Begtrup. 

For den islandske regering: 

Bjarni Benediktsson. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, hinn 14. marz 1953. 

Bjarni Benediktsson.   
Magnús V. Magnússon. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 41 

um breyting á lögum nr. 22 19. marz 1950, um gengisskråningu, launabreytingar, 

stóreignaskatt, framleiðslugjöld o. fl. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Viðskiptamálaráðherra hefur tjáð mér, að ýmsir erfiðleikar hafi 

komið í ljós við framkvæmd 13. gr. laga nr. 22 19. marz 1950, um gengis- 
skráningu, launabreytingar, stóreignaskatt, framleiðslugjöld o. fl, og telji 
hann því brýna nauðsyn á því að breyta fyrrgreindu lagaákvæði. 

Vegna þessa gef ég út bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrár- 
innar á þessa leið: 

1. gr. 
2. málsgr. 13. gr. laganna orðist svo: 

Skilyrði bóta er, að innstæðufjárhæðin hafi verið talin fram til skatts. Þó skal 
þetta skilyrði ekki ná til innstæðufjár ófjárráða sparifjáreigenda, sem voru yngri 
en 16 ára í lok júnimánaðar 1946. Bætur skal miða við heildarinnstæðufjárhæð eins 
og hún var í árslok 1941 og í lok júnímánaðar 1946 og skal miða við lægri inn- 
stæðufjárhæðina. Bætur skal ekki greiða á heildarinnstæðufjárhæðir manna, sem 
lægri eru en kr. 200.00. 

20. april
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41 2. gr. 
20. april Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 20. apríl 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Björn Ólafsson. 

42 FORSETABRÉF 
4. maí 

um þingrof og almennar kosningar til Alþingis 28. júní 1953. 

Forseti ISLANDS 

gjörir kunnugt: Forsætisráðherra hefur tjáð mér, að þar sem almennar kosn- 
ingar til Alþingis hafi síðast farið fram 23. og 24. október 1949 og umboð 
þingmanna falli því eigi niður, án þingrofs, fyrr en á hausti komanda, er 
fjögur ár eru liðin frá kjördegi 1949, en hins vegar svo til ætlast í lögum 
nr. 80/1942, að almennar, reglulegar alþingiskosningar fari fram síðasta 
sunnudag í júnímánuði, beri nauðsyn til að rjúfa Alþingi. 

Því mæli ég svo fyrir, að Alþingi er rofið frá og með 28. júní 1953. Jafnframt 
ákveð ég, að almennar kosningar til Alþingis skuli fara fram þann dag, sunnudag- 
inn 28. júní 1953. 

Gjört í Reykjavik, 4. dag maímánaðar 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 43 
27. maí 

um breyting á 1. mgr. 39. gr. laga nr. 80 7. sept. 1942, um kosningar til Alþingis. 

Forseti ÍstanDs 

gjörir kunnugt: Dómsmálaráðherra hefur tjáð mér, að þar sem ákvæði kosninga- 
laganna um bókstafsmerkingu landslista og lista i kjördæmum, þar sem 
kosið er hlutbundnum kosningum, miði að því, að um þetta sé sem föst- 
ust skipan, þyki í beztu samræmi við það, að kveða svo á, að eldri stjórn- 
málaflokkar haldi listabókstaf sínum, en listar nýrra flokka verði merktir 
í áframhaldandi stafrófsröð eftir heiti þeirra. 

Fyrir því eru hér sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrár- 
innar á þessa leið: 

1. gr. 
1. mgr. 39. gr. laga nr. 80 7. sept. 1942, um kosningar til Alþingis, orðist svo: 

Þegar úrskurðað er, hverjir landslistar verði í kjöri, merkir landskjörstjórnin 
landslista hinna eldri flokka sama bókstaf og þeir höfðu síðast og landslista nýrra 
flokka í áframhaldandi stafrófsröð, eftir þeirri röð, er heiti þeirra stjórnmálaflokka 
verða í, er þeim er raðað í stafrófsröð. 

i . 2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 27. mai 1958. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

  (L. S.) 

Bjarni Benediktsson. 

AUGLÝSING 44 

um samkomulag varðandi réttarstöðu Norður-Atlantshafsbandalagsins, 30. júni 

fulltrúa hjá því og starfsliðs þess. 

Hinn 11. maí 1953 var utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna afhent fullgildingar- 
skjal Íslands að samkomulagi varðandi réttarstöðu Norður-Atlantshafsbandalagsins, 
fulltrúa hjá því og starfslið þess, er undirritað var fyrir Íslands hönd í Ottawa 
20. september 1951. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 30. júni 1953. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

18 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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45 AUGLYSING 
30. júní 

um aðild Íslands að alþjóðasamningi um nýja radíótíðnalista. 

Hinn 30. maí 1953 samþykkti Ísland alþjóðasamning um undirbúning og gildis- 
töku hins nýja radíó-tíðnalista fyrir hinar ýmsu þjónustur í tíðnasviðum milli 
14 krið/sek. og 27500 krið/sek. í því skyni að koma í framkvæmd Atlantic City 
skránni um tíðna-úthlutanir. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 30. júní 1953. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

a AUGLÝSING 
. juni 

um aðalbækistöðvar Atlantshafsbandalagsins. 

Hinn 11. maí 1953 var utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna afhent fullgildingar- 
skjal Íslands að samkomulagi varðandi aðalbækistöðvar Atlantshafsbandalagsins, 
sem undirritað var fyrir Íslands hönd í París 28. ágúst 1952. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 30. júní 1953. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

, 47 TILSKIPUN 
. juli 

um reglur til ad koma í veg fyrir árekstra á sjó. 

Forseti ÍsLaNDs 
gjörir kunnugt: Samkvæmt lögum nr. 56 23. júní 1932, um ráðstafanir til öryggis 

við siglingar, eru hér með settar eftirfarandi reglur: 

Kafli A. — Inngangur og orðaskýringar. 

1. gr. 

a) Eftir þessum reglum skulu fara öll skip og sjóflugvélar á hafi úti og á öllum 
leiðum, sem eru í sambandi við það og eru færar hafskipum, með þeim undan- 
tekningum, sem getið er í 30. gr. Ef sjóflugvélar eru þannig gerðar, að þær geta 
ekki að öllu hlýtt fyrirmælum reglnanna um fyrirkomulag ljósa og bendinga- 
mynda, skal þeim fylgt eins nákvæmlega og unnt er.
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b) Reglnanna um siglingaljós skal gætt frá sólarlagi til sólaruppkomu, hvernig 47 
sem Viðrar, og má á þessum tíma engin önnur ljós hafa, sem hægt sé að blanda 7. júlí 
saman við hin lögboðnu siglingaljós eða gera erfiðara að greina þau, eða tor- 
velda glögga útsýn frá skipinu. 

ce) Þar, sem ekki er öðruvísi ákveðið í eftirfarandi reglum, á það við, sem hér segir: 
1. Orðið „skip“ merkir sérhvert fljótandi far, annað en sjóflugvélar á floti, 

sem notað er eða nota má til flutninga á sjó og vötnum. 
2. Orðið „sjóflugvél“ merkir flugbát eða hvert það loftfar, sem hægt er að 

stjórna á sjó. 
3. Orðið „vélskip“ merkir sérhvert skip, sem knúið er áfram með vélarafli. 

4. Sérhvert vélskip, sem notar eingöngu segl til gangs, en ekki vélarafl, skal 
talið seglskip, og sérhvert skip, sem notar vél til gangs, skal talið vélskip, 
hvort sem það notar jafnframt segl eða eigi. 

5. Skip eða sjóflugvél á floti eru talin vera „laus“ (under way), þegar þau 
hvorki liggja við akkeri né landfestar eða standa á grunni. 

6. Með orðunum „hæð upp frá bol skipsins“ er átt við hæð upp frá efsta 
þilfari, sem nær stafna á milli. 

7. Með lengd og breidd skips er átt við þá lengd og þá breidd, sem talin er í 
skrásetningarskiírteini þess. 

3. Lengd sjóflugvélar skal talin mesta lengd hennar, og vænghaf hennar það, 
sem lofthæfnisskirteini hennar sýnir, eða samkvæmt mælingu, sé slíkt 
skírteini ekki fyrir hendi. 

9. Þegar talað er um, að ljós „sjáist“, er átt við, að það sjáist um dimma 
nótt í hreinviðri. 

10. „Stutt hljóð“ merkir hljóð, sem stendur í h. u. b. eina sekúndu. 
11. „Langt hljóð“ merkir hljóð, sem stendur í 4—6 sekúndur. 
12. Orðið „eimpípa“ merkir bæði eimpípu og sirenu. 
13. Með „rúmlest“ er átt við brúttó-rúmlest. 

Kafli B. — Ljós og bendingamyndir. Þokubendingar. 

2. gr. 

Ljósbendingar á vélskipum og sjóflugvélum. 

a) Á vélskipi, sem er laust, skal vera: 

1. Skært, hvitt ljós á framsiglu eða fyrir framan hana, eða framan til á skip- 
inu, ef engin framsigla er á því. Ljós þetta skal þannig lagað, að það varpi 
samfelldri birtu á boga af sjóndeildarhringnum, er nemi 20 kompásstrik- 
um (225?) og sé þannig fyrir komið, að það lýsi yfir 10 strik (112%?) 
hvorum megin skipsins, sem sé beint fram undan og 10 strik á hvort borð, 
2 strik (2214?) aftur fyrir þverskipsstefnu, og enn fremur þannig háttað, 
að það sjáist 5 sjómílur álengdar að minnsta kosti. 

2. Annaðhvort fyrir framan eða aftan hvíta ljósið, sem getur í 1. lið, skal 
vera annað hvítt ljós, að öllu leyti eins og fyrrnefnda ljósið. Skip styttri 
en 45.75 metrar (150 fet) og skip, sem draga önnur skip, eru ekki skyld 
að hafa þetta ljós, en mega það. 

3. Báðum þessum hvítu ljósum skal komið fyrir í lóðréttum langskurðar- 
fleti gegnum kjöl skipsins, þannig að annað ljósið sé að minnsta kosti 
4.75 metrum (15 fetum) ofar en hitt og að neðra ljósið sé framar en efra 
ljósið. Hin lárétta fjarlægð milli hinna tveggja hvítu ljósa skal vera að 
minnsta kosti þrisvar sinnum meiri en lóðrétta fjarlægðin milli þeirra. 
Lægra ljósinu, eða ef aðeins eitt er notað, þá því ljósi, skal komið fyrir
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að minnsta kosti 6.1 metra (20 fetum) upp frá bol skipsins, og sé skipið 
meir en 6.1 metri (20 fet) á breidd, skal ljósið vera að minnsta kosti svo 
marga metra upp frá bolnum sem breidd skipsins nemur, en þó þarf það 
aldrei að vera meir en 12.2 metra (40 fet) upp frá bolnum; og alltaf skal 

ljósinu eða ljósunum, eftir því sem við á, komið þannig fyrir, að það eða 
þau verði laus við og fyrir ofan öll önnur ljós og skipshluta, er skyggt sætu 

á þau. 
4. Grænt ljós á stjórnborða, þannig lagað, að það varpi samfelldri birtu á 

boga af sjóndeildarhringnum, er nemi 10 kompásstrikum (112%") og 
sé þannig fyrir komið, að það lýsi beint fram og til hliðar 2 strik (22%) 
aftur fyrir þverskipsstefnu á stjórnborða, og sé enn fremur þannig hátt- 
að, að það sjáist 2 sjómílur álengdar að minnsta kosti. 
Rautt ljós á bakborða, þannig lagað, að það varpi samfelldri birtu á 
boga af sjóndeildarhringnum, er nemi 10 kompásstrikum (112%*) og 

sé þannig fyrir komið, að það lýsi beint fram og til hliðar 2 strik (22%) 

aftur fyrir þverskipsstefnu á bakborða, og sé enn fremur þannig háttað, 
að það sjáist 2 sjómílur álengdar að minnsta kosti. 

6. Við ofangreindu grænu og rauðu hliðarljósin skal setja hlif þeim megin, 
er að skipinu veit, og skal hún ná að minnsta kosti 91 centimetra (3 fet) 
fram fyrir ljósið, til að varna því, að þessi ljós sjáist yfir kinnung skips- 
ins hinum megin. 

gt
 

b) Å sjoflugvél, sem er laus å floti, skal vera: 

1. Skært, hvítt ljós framan til í miðlínu flugvélarinnar, þar sem það sést bezt, 

þannig lagað, að það varpi samfelldri birtu á boga af sjóndeildarhringn- 
um, er nemi 220 kompásgráðum, og þannig sett, að það lýsi yfir 110? 
hvorum megin flugvélarinnar, sem sé beint framundan og 20” aftur fyrir 
þvert á hvort borð, og enn fremur þannig háttað, að það sjáist 3 sjómílur 
álengdar að minnsta kosti. 

2. Grænt ljós á hægra eða stjórnborðs vængbroddi, þannig lagað, að það varpi 
samfelldri birtu á boga af sjóndeildarhringnum, er nemi 110 kompásgráð- 
um, og skal því þannig fyrir komið, að það lýsi beint fram og til hliðar 
207 aftur fyrir þvert á stjórnborða, og enn fremur þannig háttað, að það 
sjáist 2 sjómílur álengdar að minnsta kosti. 

3. Rautt ljós á vinstra eða bakborðs vænsbroddi, þannig lagað, að það varpi 
samfelldri birtu á boga af sjóndeildarhringnum, er nemi 110 kompás- 
gráðum, og skal því bannig fyrir komið, að það lýsi beint fram og til 
hliðar 20? aftur fyrir þvert á bakborða, og enn fremur þannig háttað, að 
bað sjáist 2 sjómílur álengdar að minnsta kosti. 

3. gr. 

Ljósbendingar á vélskipum og sjóflugvélum, sem draga önnur skip og sjóflugvélar. 

a) Á vélskipi, sem dregur annað skip eða sjóflugvél eða ýtir þeim, skulu auk 
hliðarljósanna vera 2 skær, hvít ljós, og séu þau lóðrétt hvort upp af öðru 
og 1.83 metrar (6 fet) á milli þeirra að minnsta kosti. Ef skipið dregur fleiri 
en eitt skip eða fleiri en eina sjóflugvél, skal það hafa að auki skært, hvitt 
ljós fyrir ofan eða neðan hin ljósin, ef lengd skipalestarinnar, talin frá aftur- 
stafni dráttarskipsins til afturstafns aftasta skipsins í lestinni, er yfir 183 metra 
(600 fet). Öll þessi ljós skulu vera eins löguð og öllum eins háttað og hvíta 

ljósinu, sem um ræðir í 2. gr. staflið a, 1, og skal einu þeirra komið fyrir á sama
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stað og því ljósi, en þó skal neðsta ljósið ekki vera neðar en 4.27 metrar (14 fet) 47 
upp frá bolnum. Hafi skipið aðeins eina siglu, má hafa ljósin á þeirri siglu. 
Dráttarskipið skal enn fremur hafa annaðhvort skutljós, eins og um getur í 
10. gr., eða í stað þess lítið, hvítt ljós fyrir aftan reykháfinn eða aftursiglu 
fyrir dregnu skipin að stýra eftir. Það ljós má þó ekki sjást fyrir framan 
þverskipsstefnu. Eftir vild má hafa hvíta ljósið, sem um getur í 2. gr. staflið 
a, 2, eða sleppa því. 
Þegar sjóflugvél á floti dregur eina eða fleiri sjóflugvélar eða skip, skal hun 
hafa sömu ljós og fyrirskipuð eru í 2. gr. staflið b, 1, 2 og 3. Auk þess skal hún 
hafa annað hvítt ljós, eins lagað og eins háttað og hvíta ljósinu, sem greint er 
í 2. gr. staflið b, 1, og að minnsta kosti 1.83 meirum (6 fetum) lóðrétt fyrir 
ofan eða neðan það ljós. 

4. gr. 
Bendingar á skipum og sjóflugvélum, sem ekki verður stjórnað. 

Á skipi, sem ekki er undir stjórn, skulu vera á þeim stað, sem hægast er að sjá 
þau, og ef um véiskip er að ræða, þá í staðinn fyrir ljós þau, er um getur í 2. 
gr. staflið a, 1 og 2, 2 rauð ljós með 1.83 meira (6 feta) millibili að minnsta 
kosti, og sé annað ljósið lóðrétt upp af hinu. Ljós þessi skulu sjást, hvaðan 
sem litið er, 2 sjómílur álengdar að minnsta kosti. 

Á daginn skulu á skipi, er svona stendur á fyrir, vera 2 svartar kúlur eða 
bendingamyndir með ekki minna en 1,83 metra (6 feta) millibili, á þeim stað, 
sem hægast er að sjá þær; hvor þeirra skal vera 61 centimetri (2 fet) að þver- 
máli og hvor þráðbeint upp af annarri. 
Sjóflugvél á floti, sem ekki er undir stjórn, má hafa 2 rauð ljós á þeim stað, 
sem hægast er að sjá þau, hvort þráðbeint upp af öðru með 91 ceniimetra (3 
feta) millibili og þannig löguð og háttað, að þau sjáist 2 sjómílur álengdar að 
minnsta kosti. 

Á daginn má hún hafa uppi 2 svartar kúlur eða bendingamyndir, 61 centi- 
metra (2 fet) að þvermáli, hvora þráðbeint upp af annarri með 91 centimetra 
(3 feta) millibili að minnsta kosti og komið fyrir þar, sem þær sjást bezt. 
Á skipi, sem er að leggja eða taka upp sæsima eða siglingamerki, eða á skipi, 
sem starfar að sjómælingum eða neðansjávarvinnu, og ef störfum þess er 
þannig háttað, að það getur ekki vikið fyrir skipi, sem nálgast, skulu í stað 
ljósa þeirra, sem greind eru í 2. gr. staílið a. 1 og 2, vera 3 ljós, hvert þráð- 
beint upp af öðru með 1.83 metra (6 feta) millibili að minnsta kosti. Efsta 
og neðsta ljósið skulu vera rauð og miðijósið hvítt, og öll skulu þau vera þannig 
gerð, að þau sjáist, hvaðan sem litið er, 2 sjómílur álengdar að minnsta kosti. 

Á daginn skal skipið hafa 3 bendingamyndir á þeim stað, sem hægast er 
að sjá þær; hver þeirra skal vera 61 centimetri (2 fet) að þvermáli og hver 
þeirra þráðbeint upp af annarri með 1.83 metra (6 feta) millibili að minnsta 
kosti. Efsta og neðsta myndin skulu vera hnöttóttar og rauðar að lit, en mið- 
myndin hvít og í lögun sem teningur, hengdur upp á horni. 
Skip þau og flugvélar, sem um getur í þessari grein, skulu ekki hafa lituðu 
hliðarljósin uppi, þegar þau eru ekki á siglingu, en á siglingu skulu þau hafa 
þau. 
Önnur skip og sjóflugvélar skulu skoða ljós þau og bendingamyndir, sem boðið 
er að hafa samkvæmt þessari grein, sem merki þess, að skip þau og flug- 
vélar, sem hafa þau uppi, séu ekki undir stjórn og geti því ekki vikið úr leið. 
Bendingar þessar sýna ekki, að skip séu í nauðum stödd og æski hjálpar. Þeirra 
bendinga er getið í 31. gr. 

7. júlí
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5. gr. 

Ljósbendingar á seglskipum og dregnum skipum og sjóflugvélum. 

Á seglskipi, sem er laust, og á öllum skipum og sjóflugvélum, sem dregin eru, 

skulu vera sömu ljós og fyrirskipuð eru i 2. gr. á vélskipum eða sjóflugvélum, 

sem laus eru, nema hvitu ljósin, er þar um ræðir, mega þau aldrei hafa. 

Einnig skulu þau hafa uppi skutljós eins og greint er í 10. gr., þó þannig, 

að dregin skip, önnur en aftasta skipið í lestinni, mega í stað skutljóssins 

hafa litið, hvítt ljós, eins og um getur í 3. gr. staflið b. 

Á skipi, sem verið er að ýta áfram, skal á framenda vera grænt ljós stjórn- 

borðsmegin og rautt ljós bakborðsmegin, og skulu ljósin vera að öllu leyti 

eins og ljósin, sem lýst er í 2. gr. staflið a, 4 og 5, og búin hlífum, eins og segir 

í 2. gr. staflið a, 6, þó þannig, að hversu mörg sem skipin eru, sem ýtt er áfram 

í einum hóp, þá skal ljósabúnaður þeirra vera eins og aðeins væri um eitt skip 

að ræða. 

6. gr. 

Ljósbendingar á smáskipum í illviðri. 

Þegar grænu og rauðu hliðarljósin verða ekki höfð á sinum stað á litlum skip- 

um vegna illviðris eða af öðrum gildum ástæðum, skulu þau þó höfð tendruð 

og tiltæk þegar í stað, ef á þarf að halda. Ef skipið nálgast annað skip eða 

annað skip nálgast það, skal sýna ljósin hvort sínum megin svo snemma, að 

komizt verði hjá árekstri, og þetta skal gert á þann hátt, að ljósin sjáist sem 

bezt, og þannig, að græna ljósið sjáist ekki bakborðsmegin né rauða ljósið 

stjórnborðsmegin, né heldur, ef unnt er, aftar en 2 strik aftur fyrir þverskips- 

stefnu hvort sínum megin. 

Til þess að öruggara og auðveldara verði að nota þessi færiljós, skulu ljós- 

kerin hvort um sig vera máluð utan með sama lit og ljósin hafa, sem í þeim eru, 

og búin hæfilegum hlífum. 

7. gr. 

Ljósbendingar á smáskipum, þegar venjulega viðrar. 

Vélskip smærri en 40 rúmlesta, svo og segl- og róðrarskip minni en 20 rúm- 

lesta og árabátar, skulu, þegar þau eru laus, ekki skyld að hafa ljós þau, sem greind 

eru í 2. gr., en hafi þau ekki þessi ljós, skulu á þeim vera ljós þau, er hér segir: 

Á vélskipum minni en 40 rúmlesta, öðrum en þeim, sem greind eru í staflið 

b, skal vera: 

1. Skært, hvítt ljós framan til á skipinu, þar sem það sést bezt; skal það vera 

að minnsta kosti 2.75 metrum (9 fetum) fyrir ofan borðstokkinn, eins 

lagað og fyrir komið og fyrirskipað er í 2. gr. staflið a, 1, og þannig háttað, 

að það sjáist 3 sjómílur álengdar að minnsta kosti. 

9. Græn og rauð hliðarljós, eins löguð og eins fyrir komið og fyrirskipað er 

í 2. gr. staflið a, 4 og 5, og þannig háttað, að þau sjáist 1 sjómílu álengdar 

að minnsta kosti, eða samsett ljósker með grænu ljósi öðrum megin og 

rauðu ljósi hinum megin, er lýsi beint fram og sitt til hvorrar hliðar 2 

strik aftur fyrir þverskipsstefnu. Ljósker þetta skal vera að minnsta kosti 

91 centimetra (3 fetum) fyrir neðan hvíta ljósið. 

Á litlum vélbátum, sem hafðir eru á hafskipum, er heimilt að hafa hvíta 

ljósið neðar en 2.75 metra frá borðstokknum, en þó skal það haft ofar en 

hliðarljósin eða samsetta ljóskerið, sem um ræðir Í staflið a, 2. 

Skip undir árum eða seglum, minni en 20 rúmlesta, önnur en þau, sem greind 

eru i staflið d, skulu, ef þau hafa ekki hliðarljósin, hafa ljósker, þar sem það
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sést bezt, er sýni grænt ljós öðrum megin og rautt ljós hinum megin, Í sjó- 47 
mílu álengdar að minnsta kosti, og sé því þannig fyrir komið, að græna ljósið 7, jálí 
sjáist ekki bakborðsmegin og rauða ljósið ekki stjórnborðsmegin. 

Þar, sem ekki er unnt að hafa þetta ljósker fast, skal það vera tendrað 
og tiltækt og sýnt svo snemma, að komizt verði hjá árekstri, og þannig, að 
græna ljósið sjáist ekki bakborðsmegin og rauða ljósið ekki stjórnborðsmegin. 
Litlir árabátar, hvort sem þeim er siglt eða róið, skulu aðeins skyldir að hafa 

til taks rafmagnslampa eða ljósker tendrað hvítu ljósi, er sýnt skal í tæka 
tid til að afstýra árekstri. 
Skip þau og bátar, sem um er rætt í þessari grein, skulu ekki skyld að hafa ljós 
þau og bendingamyndir, sem fyrirskipuð eru í 4. gr. staflið a og 11. gr. staflið e. 

8. gr. 

Ljósbendingar á hafnsögubátum. 

1. Segil-hafnsögubátar, sem eru í hafnsöguerindum á stöðvum sínum og liggja 
ekki við akkeri, skulu eigi hafa sömu ljós og fyrirskipuð eru á öðrum 
skipum, heldur skulu þeir hafa á siglutoppi hvítt ljós, er sjáist á alla vegu 
3 sjómílur álengdar að minnsta kosti, og auk þess skulu þeir með stuttu 
millibili, sem aldrei má vera lengra en 10 mínútur, sýna blys, eitt eða 

fleiri. 
2. Þegar þeir nálgast mjög önnur skip eða önnur skip þá, skulu þeir hafa 

hliðarljósin tiltæk og bregða þeim upp með stuttu millibili eða láta þau 
leiftra, til að sýna, hvert þeir stefni; græna ljósið má þó ekki sýna bak- 
borðsmegin né rauða ljósið stjórnborðsmegin. 

3. Segl-hafnsögubát af þeirri gerð, sem leggja verður að skipshlið til að 
koma hafnsögumanni upp á skipið, er heimilt að sýna hvitt ljós í stað 
þess að hafa það á siglutoppi, og enn fremur í stað hliðarljósa þeirra, 
er getið var áður, að hafa tiltækt ljósker með grænu gleri öðrum megin 
og rauðu gleri hinum megin, sem farið skal með eins og fyrr segir. 

Vél-hafnsögubátur, sem er í hafnsöguerindum á stöðvum sínum og liggur ekki 
við akkeri, skal til viðbótar við ljós og blys, sem fyrirskipuð eru á segl-hafn- 
sögubátum, hafa rauti ljós 2.4 metrum (8 fetum) fyrir neðan hvíta siglutopps- 
ljósið, og skal það sjást á alla vegu 3 sjómílur álengdar að minnsta kosti, og 
enn fremur hliðarljós eins og skylt er að hafa á skipum, sem laus eru. Í stað- 
inn fyrir blys má hafa skært, hvítt blossaljós, sem sést á alla vegu. 
Allir hafnsögubátar, sem eru í hainsöguerindum á stöðvum sínum og liggja 
við akkeri, skulu sýna ljós þau og blys, sem fyrirskipuð eru í stafliðunum a 
og b, nema hliðarljósin skulu þeir ekki sýna. Þeir skulu einnig hafa uppi akk- 
erisljós, eins og fyrirskipað er í 11. gr. 

Allir hafnsögubátar, sem ekki eru í hafnsöguerindum á stöðvum sínum, skulu, 
hvort sem þeir liggja við akkeri eða ekki, hafa sömu ljós og önnur skip af 
sama flokki og rúmlestatali. 

9. gr. 

Ljós- og dagbendingar á fiskiskipum. 

Þegar fiskiskip eru ekki að veiðum, skulu þau sýna sömu ljós og bendinga- 
myndir sem fyrirskipað er á öðrum skipum af sömu gerð og rúmlestatali. Á 
fiskveiðum skulu þau sýna aðeins þau ljós og bendingamyndir, sem fyrirskip- 
að er i þessari grein, og skulu þessi ljós og bendingamyndir, nema öðruvísi 
sé ákveðið, sjást 2 sjómílur álengdar að minnsta kosti. 
Skip, sem veiða með toglínum (trolling (towing| lines), skulu aðeins sýna
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þau ljós, sem fyrirskipuð eru á vélskipi eða seglskipi, sem er laust, eftir því 
sem við á. 
Skip, sem veiða með netum eða fiskilóðum, öðrum en toglinum, skulu, ef veið- 
arfærin liggja ekki meir en 153 metra (500 fet) í lárétta stefnu frá skipinu, 
hafa á þeim stað, sem það verður bezt séð, hvítt ljós sýnilegt á alla vegu; nálgist 

skipið annað skip eða annað skip það, skal til viðbótar sýna annað hvítt ljós, 
að minnsta kosti 1.83 metrum (6 fetum) fyrir neðan fyrra ljósið og að minnsta 
kosti 3.05 metra (10 fet) — á litlum, opnum bátum 1.83 metra (6 fet) — í lárétta 

stefnu frá því í þá átt, sem veiðarfærið er fest. 
Á daginn skulu slík skip gefa starf sitt til kynna með því að hafa uppi 

körfu þar á skipinu, sem hún sést bezt, og liggi þau við akkeri með veiðarfæri 
sín úti, skulu þau, er önnur skip nálgast, sýna körfuna í þá stefnu frá akk- 

erismerkinu, sem veiðarfærin eru. 

Skip að veiðum með netum eða fiskilínum, öðrum en toglínum, skulu, ef veið- 

arfærin liggja meir en 153 metra (500 fet) í lárétta stefnu frá skipinu, hafa 
á þeim stað, sem þau sjást bezt, 3 hvít ljós með 0.91 metra (3 feta) millibili, 

er myndi lóðréttan þríhyrning og sjáist á alla vegu. Ef þessi skip eru á ferð, 
skulu þau hafa uppi lögboðin hliðarljós, en liggi þau kyrr, skulu þau ekki 

sýna þau. 
Á daginn skulu þau hafa uppi körfu framan til á skipinu, svo nærri stefn- 

inu sem unnt er, og ekki minna en 3.05 metra (10 fet) upp frá öldustokk, og 

enn fremur svarta keilu með mjóa endann upp, og sé henni komið fyrir þar, 
sem hún sést bezt. Liggi þau við akkeri með veiðarfæri sín úti, skulu þau, ef 

önnur skip nálgast, sýna körfuna í þá stefnu frá akkerismerkinu, sem veið- 
arfærið er. 

Skip að botnvörpuveiðum, þ. e. þau, sem draga hvers konar veiðarfæri eftir 
sjávarbotninum eða í námunda við hann og liggja ekki við akkeri, skulu: 

1. Ef þau eru vélskip, hafa á sama stað og hvíta ljósið, sem greint er í 2. gr. 
staflið a, 1, þrílitt ljósker, þannig gert og fyrir komið, að það sýni hvitt 
ljós beint fram undan og tvö strik á bæði borð, og enn fremur grænt og 
rautt ljós frá 2 strikum frá beinni stefnu fram undan að 2 strikum fyrir 
aftan þverskipsstefnu, bæði á stjórnborða og bakborða; enn fremur skal 
að minnsta kosti 1.83 metrum (6 fetum) og í mesta lagi 3.65 metrum (12 

fetum) fyrir neðan þrílita ljóskerið hafa hvítt ljós í þannig gerðu ljós- 
keri, að það beri skæra, jafna og samfellda birtu allt í kring. Enn fremur 
skulu þau hafa skutljós eins og greint er í 10. gr. staflið a. 

2. Ef þau eru seglskip, skulu þau hafa hvitt ljós í þannig löguðu ljóskeri, 
að það beri skæra, jafna og samfellda birtu allt í kring; og ef þau 
nálgast önnur skip eða önnur skip nálgast þau, þá skulu þau enn fremur 
sýna, þar sem bezt sést, hvítan ljósblossa eða blys í tæka tid til að afstýra 
árekstri. 

3. Á daginn skulu öll ofangreind skip hafa uppi körfu, þar sem hún sést bezt. 

Auk þeirra ljósa, sem boðið er að hafa samkvæmt þessari grein, mega fiski- 

skip sýna blys eða ljósblossa, ef þörf krefur, til að vekja á sér athygli skipa, sein 
nálgast. Einnig mega þau nota vinnuljós. 

Þegar fiskiskip liggja við akkeri með veiðarfæri úti, skulu þau sýna ljós þau 
eða bendingamyndir, sem greint er frá í 11. gr. stafliðunum a, b eða c; og ef 

önnur skip nálgast þau, skulu þau einnig sýna hvitt ljós að minnsta kosti 1.83 
metrum (6 fetum) fyrir neðan fremra akkerisljósið og að minnsta kosti 3.05 
metra (10 fet) í lárétta stefnu frá því í þá átt, sem veiðarfærið liggur. 

h) Ef skip að veiðum festir veiðarfærið í kletti eða annarri fyrirstöðu, þá skal
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það að degi til draga niður körfuna, sem um getur í stafl. c, d eða e, og setja 47 
upp merki það (kúluna), sem greint er frá í 11. gr. stafi. c. Að nóttu til skal það 7 jálí 
sýna það eða þau ljós, sem greint er frá í 11. gr. stafl. a eða b, og í þoku, dimm- 
viðri, snjókomu, steypiskúrum eða slæmu skyggni annarra hluta vegna skal 
það, hvort sem er á nóttu eða degi, beita hljóðbendingum þeim, sem fyrir- 
skipaðar eru í 15. gr. stafl. c, 5, og þær bendingar skal einnig nota, þegar annað 
skip nálgast mjög í góðu skyggni. 

Aths. Um þokumerki á fiskiskipum, sjá 15. gr. stafl. c, 9. 

10. gr. 

Skutljós á skipum og sjóflugvélum. 

Á skipi, sem er laust, skal hafa á afturstafni hvítt ljós, þannig lagað og svo fyrir 
komið, að það beri samfellda birtu yfir 12 strika boga af sjóndeildarhringn- 
um, þ. e. beint aftur undan skipinu og 6 strik á hvort borð, og enn fremur 
þannig háttað, að það sjáist 2 sjómílur álengdar að minnsta kosti. Ljós þetta 
skal vera sem næst og unnt er í sömu hæð og hliðarljósin. 

Aths. Um skip, sem draga önnur skip eða eru dregin sjálf, sjá 3. gr. staf- 
lið b og 5. gr. 

Ef skipið er lítið og ekki er unnt að festa þetta ljós vegna illviðris eða af öðr- 
um gildum ástæðum, þá skal hafa tendrað ljósker eða raflampa til taks og 
sýna svo snemma, að komizt verði hjá árekstri, þegar annað skip dregur 
skipið uppi. 
Sjóflugvél, sem er laus á floti, skal hafa á afturenda hvitt ljós, þannig lagað, 
að það varpi samfelldri birtu yfir boga af sjóndeildarhringnum, er nemi 140 
kompásgráðum, þannig fyrir komið, að það lýsi beint aftur og 70? á hvort 
borð flugvélarinnar, og enn fremur þannig háttað, að það sjáist 2 sjómílur 
álengdar að minnsta kosti. 

11. gr. 

Ljósbendingar á skipum og sjóflugvélum, sem liggja við akkeri eða standa á grunni. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Þegar skip, sem ekki nær 45.75 metra (150 feta) lengd, liggur við akkeri, skal 
það hafa hvitt ljós framan til, þar sem það sést bezt, í þannig gerðu ljóskeri, 
að það varpi skærri, jafnri og samfelldri birtu allt í kring, 2 sjómílur álengdar 
að minnsta kosti. 
Þegar skip, sem er 45.75 metrar (150 fet) á lengd eða meira, liggur við akkeri, 
skal framan til á því vera eitt hvítt ljós, ekki neðar en 6.1 metra (20 fet) 
upp frá bolnum. Enn fremur skal á afturstafni þess eða í námunda við hann 
vera annað samskonar ljós, og skal það vera að minnsta kosti 4.57 metrum 
(15 fetum) neðar en fremra ljósið. Bæði þessi ljós skulu sjást á alla vegu, 3 
sjómilur álengdar að minnsta kosti. 
Frá sólarupprás til sólarlags skulu öll skip, er liggja við akkeri, hafa uppi svarta 
kúlu, ekki minni en 61 centimetra (2 fet) að þvermáli, og skal hún höfð fram- 
an til á skipinu, þar sem hún sést bezt. 
Skip, sem er að leggja eða taka upp sæsíma eða siglingamerki, eða starfar að 
sjómælingum eða neðansjávarvinnu, skal, þegar það liggur við akkeri, hafa 
uppi þau ljós eða merki, sem fyrirskipuð eru í 4. gr. staflið c, auk ljósa og 
merkja samkvæmt því, sem fyrirskipað er hér að framan í þessari grein. 
Skip, sem stendur á grunni, skal hafa uppi það eða þau ljós, sem fyrirskipuð 
eru Í staflið a eða b, og auk þess 2 rauð ljós eins og fyrirskipað er í 4. gr. staf- 
lið a. 

Á daginn skulu þau hafa 3 svartar kúlur á þeim stað, sem hægast er að 
19
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sjá þær; hver þeirra skal vera 61 centimetri (2 fet) að þvermáli að minnsta 

kosti og hver þráðbeint upp af annarri með 1.83 metra (6 feta) millibili að 

minnsta kosti. 
f) Þegar sjóflugvél, sem ekki nær 45.75 metrum (150 fetum) að lengd, liggur 

á floti við akkeri, skal hún hafa hvitt ljós, þar sem það sést bezt; skal það sjást 

á alla vegu, 2 sjómílur álengdar að minnsta kosti. 

g) Þegar sjóflugvél, sem er 45.75 metrar (150 fet) á lengd eða meira, liggur á floti 

við akkeri, skal hún hafa, þar sem bezt sést, hvítt ljós að framan og annað 

hvitt ljós að aftan, er bæði sjáist á alla vegu, 3 sjómílur álengdar að minnsta 

kosti; sé vænghaf hennar meira en 45.75 metrar (150 fet), skal hún auk þess 

hafa hvítt ljós á hvorum vængbroddi, er sjáist á alla vegu, eftir því sem unnt 

er, 1 sjómílu álengdar að minnsta kosti. 

h) Sjóflugvél, sem stendur á grunni, skal hafa uppi akkerisljós eins og fyrir- 

skipað er í stafliðum f og g, eftir því sem við á, og má hún auk þess hafa 2 rauð 

ljós, er sjáist á alla vegu, og hvort þráðbeint upp af öðru með 1.83 metra (6 

feta) millibili að minnsta kosti. 

12. gr. 

Blossa- eða hvellbendingar á skipi eða sjóflugvél, sem vill vekja athygli á sér. 

Auk ljósa þeirra, sem fyrirskipað er að hafa samkvæmt reglum þessum, er 

öllum skipum og sjóflugvélum heimilt, ef þau þurfa að vekja á sér athygli, að sýna 

blys eða ljósblossa eða viðhafa hverja þá hvell- eða hljóðbendingu, sem ekki verð- 

ur blandað saman við neitt af þeim merkjum, sem reglur þessar fyrirskipa. 

13. gr. 

Sérstakar bendingar á herskipum og skipalínum. 

a) Eigi skal neitt í reglum þessum vera því til fyrirstöðu, að fylgt verði hvers 

konar sérstökum fyrirmælum, er stjórn einhverrar þjóðar setur um frekari 

notkun stöðvaljósa og merkjaljósa á herskipum, skipum í herskipafylgd eða sjó- 

flugvélum á floti; og ekki er það því til fyrirstöðu, að sýndar verði einkennis- 

bendingar, er útgerðarmenn hafa valið skipum sínum, löggiltar hafa verið af 

hlutaðeigandi stjórnarvöldum og eru skrásettar og auglýstar á hæfilegan hátt. 

b) Þegar hlutaðeigandi stjórn hefur ákveðið. að herskip eða annað skip í herflota 

hennar eða sjóflugvél, af sérstakri gerð eða sem ætlað er sérstakt hlutverk, geti 

ekki að öllu leyti farið eftir ákvæðum reglna þessara um fjölda, staðsetningu, lög- 

un eða sjónarlengd ljósa eða bendingamynda, nema það trufli hernaðarstörf skips- 

ins eða sjóflugvélarinnar, þá skal skip þetta eða sjóflugvél fara eftir ákvæð- 

um annarra slíkra reglna um fjölda, staðsetningu, lögun eða sjónarlengd ljósa 

eða bendingamynda, sem stjórnin ákveður, að nálgist fyrirmæli þessara reglna, 

að svo miklu leyti sem framast er unnt, með tilliti til þess skips eða þeirrar 

… sj óflugvélar. 

14. gr. 

Dagbending á vélskipi, sem fer undir seglum. 

Skip, sem gengur fyrir seglum og er jafnframt knúið áfram af einhvers konar 

vélarafli, skal á daginn hafa uppi svarta keilu með mjóa endann upp; grunnflötur 

keilunnar skal vera að minnsta kosti 61 centimetri (2 fet) að þvermáli, og skal 

henni komið fyrir framan til á skipinu, þar sem hún sést bezt.
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15. gr. 

Hljóðbendingar í þoku o. s. frv. 

Á hverju vélskipi skal vera hljómsterk eimpípa, sem gefur frá sér hljóð með 
gufuafli eða einhverju, sem kemur í þess stað, og skal henni þannig fyrir komið, 
að hljóðið stöðvist ekki af neinni hindrun á skipinu. Enn fremur skal á hverju 
vélskipi vera hljómsterkt þokuhorn, sem kveður við, þegar í það er blásið 

með þar til gerðu tæki, og einnig hljómmikil klukka. 
Á seglskipum, sem eru 20 rúmlestir eða meira, skulu vera sams konar þoku- 

horn og klukkur. 
Allar bendingar, sem fyrirskipaðar eru í þessari grein, skulu gerðar á skip- 
um, sem laus eru: 

1. á vélskipum með eimpipunni; 
2. á seglskipum með þokuhorninu; 

3. á dregnum skipum með eimpíipunni eða þokuhorninu. 
Í þoku, dimmviðri, snjókomu, steypiskúrum eða í slæmu skyggni annarra 

hluta vegna skal, hvort sem er á nóttu eða degi, beita bendingum þeim, sem 
fyrirskipaðar eru í þessari grein, svo sem hér segir: 

1. Vélskip, sem er á siglingu, skal með 2 mínútna millibili í mesta lagi láta 
kveða við langt hljóð. 

2. Vélskip, sem er laust, en hefur stöðvazt og heldur eigi áfram, skal með 

2 mínútna millibili í mesta lagi láta kveða við 2 löng hljóð með hér um bil 
1 sekúndu þögn á milli þeirra. 

3. Seglskip, sem er laust, skal með Í mínútu millibili í mesta lagi gefa bend- 
ingu sem hér segir: 

Þegar það hefur vindinn á stjórnborða, þvert eða framar, 1 hljóð. 

Þegar það hefur vindinn á bakborða, þvert eða framar, 2 hljóð hvort 

á eftir öðru. 
Þegar það hefur vindinn aftar en þvert, 3 hljóð hvert á eftir öðru. 

4. Þegar skip liggur við akkeri, skal með 1 mínútu millibili í mesta lagi 
hringja klukkunni ótt og titt í hér um bil 5 sekúndur. 

Á skipum, sem eru lengri en 106.75 metrar (350 fet), skal hringja 
klukkunni frammi á skipinu, og auk þess skal aftur á skipinu, í mesta 
lagi á mínútu fresti, berja málmbumbu eða annað slíkt áhald í hér um 

bil 5 sekúndur, og skal hljóðið úr því vera þannig, að það verði ekki 
tekið fyrir klukkuhringingu. 

Öll skip, sem liggja við akkeri, mega auk þess samkvæmt því, er segir 
í 12. gr., gefa frá sér 3 hljóð hvert á eftir öðru, þ. e. a. s. eitt stutt, eitt langt 

og eitt stutt hljóð, til að láta skip, sem nálgast, vita af sér og að hætta geti 
verið á árekstri. 

5. Skip, sem dregur annað skip, skip, sem er að leggja eða taka upp sæsíma 
eða siglingamerki, og skip, sem er laust, en getur ekki vikið úr leið fyrir 
öðru skipi, sem nálgast, af því að það er ekki undir stjórn eða lætur ekki 
að stjórn á þann hátt, sem krafizt er í þessum reglum, skal í stað bend- 
inga þeirra, sem fyrirskipaðar eru í 1., 2. og 3. lið, láta með 1 mínútu milli- 
bili í mesta lagi kveða við 3 hljóð hvert á eftir öðru, sem sé 1 langt hljóð 
og á eftir því 2 stutt. 

6. Skip, sem dregið er, eða ef fleiri en eitt skip eru í eftirdragi, þá skal síð- 

asta skipið í lestinni, ef það er mannað, láta með 1 mínútu millibili í 

mesta lagi kveða við 4 hljóð, sem sé 1 langt hljóð og á eftir því 3 stutt. 
Þegar því verður við komið, skal gefa þessa bendingu strax á eftir bendingu 
dráttarskipsins. 
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7. Á skipi, sem stendur á grunni, skal gefa bendingar þær, sem fyrirskip- 
aðar eru í 4. lið, og auk þess slá 3 sérstök og greinileg högg á klukkuna, 
strax á undan og eftir hverri hringingu. 

8. Skip minni en 20 rúmlestir að stærð, róðrarbátar og sjóflugvélar á floti, 
eru eigi skyld að gefa ofangreindar bendingar, en gefi þau þær ekki, skulu 
þau gefa aðrar greinilegar hljóðbendingar með ekki meira en 1 mínútu 
millibili. 

9. Þegar skip, sem er 20 rúmlestir að stærð eða meira, er á fiskveiðum, skal 
það gefa frá sér eitt hljóð með ekki meira en 1 mínútu millibili, og skal 

hverju hljóði vera samfara klukkuhringing. Í stað þessarar bendingar má 
það viðhafa aðra hljóðbendingu, það er að segja, gefa frá sér nokkur hljóð 
hvert á eftir öðru, há og dimm á víxl. 

16. gr. 

Í þoku o. s. frv. skal dregið úr ferð. 

Öll skip og allar sjóflugvélar, sem eru á ferð á sjó eða vatni, skulu í þoku, dimm- 
viðri, snjókomu, steypiskúrum eða í slæmu skyggni annarra hluta vegna 
minnka ferð og taka nákvæmt tillit til kringumstæðna allra og ástands. 
Ef vélskip heyrir þokubendingu frá skipi, sem virðist vera fyrir framan þver- 
skipsstefnu, en getur þó ekki með vissu ákveðið stað þess, þá skal það stöðva 
vél sína, að svo miklu leyti sem kringumstæðurnar leyfa, og sigla síðan með 
varkárni, þar til hætta á árekstri er liðin hjá. 

Kafli C. — Reglur um stjórn og siglingu. 

Inngangur. 

. Þegar fara skal eftir þessum reglum og túlka þær, ber að framkvæma allar at- 
hafnir hiklaust og í tæka tíð og taka um leið fullt tillit til þess, sem góð sjó- 
mennska krefst. 
Þegar kringumstæður leyfa, má komast að raun um, hvort hætt sé við árekstri, 
með því að miða með nákvæmni á kompásinn skip það, sem nálgast. Ef mið- 
unin breytist ekki að mun, ber að álita, að hætt sé við, að skipin rekist á. 
Sjómenn ættu jafnan að hafa það hugfast, að þegar sjóflugvélar eru að lenda 
eða hefja sig til flugs eða athafna sig við óhagstæð veðurskilyrði, getur þeim 
reynzt ókleift að breyta fyrirhuguðum gerðum á síðustu stundu. 

17. gr. 

Þegar tvö seglskip nálgast hvort annað. 

Þegar tvö seglskip nálgast hvort annað, þannig að óttast má, að þau rekist á, 
skulu þau víkja hvort fyrir öðru eftir þeim reglum, sem nú skal greina: 

a) 
b) 

c) 

d) 

e) 

Skip, sem siglir liðugan vind, skal víkja fyrir skipi, sem siglir beitivind. 
Skip, sem siglir beitivind með vindinn á bakborða, skal víkja fyrir skipi, sem 
siglir beitivind með vindinn á stjórnborða. 
Ef bæði skipin sigla liðugan vind með vindinn á gagnstæð borð, skal það skip- 
ið, sem hefur vindinn á bakborða, víkja fyrir hinu. 
Ef bæði skipin sigla liðugan vind með vindinn á sama borð, skal það skipið, 
sem áveðurs siglir, víkja fyrir hinu, sem í hlé siglir. 
Skip, sem siglir beggja skauta byr, skal víkja fyrir hinu skipinu.
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18. gr. 

Þegar tvö vélskip stefna hvort á annað. 
a) Þegar tvö vélskip stefna beint eða því nær beint hvort á annað, svo að hætt 

er við, að þau rekist á, skulu bæði víkja til stjórnborða, svo að þau komist hvort 
fram hjá öðru á bakborða. 

Grein þessi á einungis við, þegar svo ber til, að skipin koma beint eða því 
nær beint hvort á móti öðru, en hún á ekki við tvö skip, sem hljóta að komast 
hvort fram hjá öðru, ef bæði halda óbreyttri stefnu. 

Grein þessi á aðeins við, þegar skipin stefna beint eða því nær beint hvort 
á annað, eða með öðrum orðum: Á daginn, þegar siglutré beggja skipanna eru 
í beinni eða því nær beinni línu hvert fram af öðru, eða: Á nóttu, þegar skipin 
eru í þeirri afstöðu, að frá hvoru þeirra um sig sjást bæði hliðarljós hins 
skipsins. 

Greinin á því ekki við: Á daginn, þegar skip sér annað skip fyrir stafni og 
leiðir þeirra liggja á mis, eða: Á nóttu, þegar rauða ljósið á öðru skipinu blasir 
við rauða ljósinu á hinu, eða þegar græna ljósið á öðru skipinu blasir við græna 
ljósinu á hinu, eða þegar rautt ljós, en ekki samsvarandi grænt ljós sést fram 
undan, eða þegar grænt ljós, en ekki samsvarandi rautt ljós, sést fram undan, 
eða þegar bæði sést grænt og rautt ljós í einhverri annarri átt en beint fram 
undan. 

b) Það, sem sagt er um skip í þessari grein og í 19.—29. gr. að báðum meðtöld- 
um, á einnig við um sjóflugvélar á floti, að undanteknu því, er segir í staflið 
b í 20. gr., og því skal orðið „vélskip“ einnig taka yfir sjóflugvélar. 

19. gr. 

Þegar leiðir tveggja vélskipa skerast. 

Þegar tvö vélskip stefna svo, að leiðir þeirra liggja á mis, þannig að hætt er 
við árekstri, skal það skipið víkja, sem hefur hitt á stjórnborða. 

20. gr. 

Þegar vélskip og seglskip nálgast hvort annað. 
a) Þegar vélskip og seglskip stefna svo, að hætt er við árekstri, undir öðrum 

kringumstæðum en segir í 24. og 26. gr., þá skal vélskipið víkja fyrir segl- 
skipinu. 

b) Sjóflugvél á floti á að jafnaði að halda sig í fjarlægð frá öllum skipum og forð- 
ast að hindra siglingu þeirra. Verði samt sem áður hætt við árekstri, skal hún 
hlíta fyrirmælum þessara reglna. 

21. gr. 

Skipið, sem á að halda stefnu sinni, skal einnig halda ferð sinni. 
Þegar annað skipið á að víkja samkvæmt þessum reglum, skal hitt halda 

stefnu sinni og ferð óbreyttri. Þegar síðarnefnda skipið af einhverjum ástæðum 
er komið svo nærri, að árekstri verður ekki forðað með því einu, er skipið, sem 
víkja á, gerir til þess, þá skal hitt einnig grípa til hverra þeirra úrræða, sem bezt 
geta stuðlað til að forða árekstri (sjá 27. og 29. gr.). 

22. gr. 

Skip, sem víkur, skal forðast að fara fyrir framan hitt. 
Sérhvert skip, sem samkvæmt reglum þessum á að víkja fyrir öðru skipi, skal 

forðast að fara yfir leið hins skipsins fyrir framan það, nema annað sé ekki fært. 
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23. gr. 

Vélskip, sem víkur, skal draga úr ferð o. s. frv. 

Sérhvert vélskip, sem samkvæmt reglum þessum á að víkja fyrir öðru skipi, 

skal, þegar það nálgast það, minnka ferðina, nema staðar eða fara aftur á bak, 

ef nauðsyn krefur. 

a) 

b) 

c) 

a) 

b) 

24. gr. 

Skip, sem siglir annað skip uppi, skal víkja. 

Án tillits til þess, sem stendur í þessum reglum, skal sérhvert skip, er siglir 

uppi annað skip, víkja fyrir því, er það siglir uppi. 

Sem skip, er siglir uppi annað skip, skal hvert það skip skoðað, sem nálgast 

annað skip úr einhverri átt, sem er meir en 2 strik fyrir aftan þverskipsstefnu 

þess, — með öðrum orðum: er í þeirri afstöðu frá skipinu, sem það siglir uppi, 

að það mundi um nótt hvorugt hliðarljós þess geta séð; og ekki skal nein 

breyting, er síðar verður á innbyrðis afstöðu þessara tveggja skipa, verða til 

þess, að skipið, er siglir hitt uppi, teljist skip, sem stefnir svo gagnvart öðru 

skipi, að leiðir þeirra liggi á mis, eins og átt er við í reglum þessum, eða að 

það losni við þá skyldu að forðast skipið, er það siglir uppi, þar til það er 

komið framhjá. 
Ef skip, sem siglir annað skip uppi, veit ekki með vissu, hvort það er fyrir 

framan eða aftan ofangreinda stefnu frá hinu skipinu, þá skal það líta svo 

á, að það sé að sigla skipið uppi, og víkja því úr leið. 

25. gr. 

Þegar vélskip siglir um mjótt sund. 

Þegar vélskip siglir um mjótt sund, skal það, þegar það fer eftir sundinu, halda 

sig þeim megin í álnum eða miðsundinu, er að stjórnborða veit, sé það hættu- 

laust og framkvæmanlegt. 
Þegar vélskip siglir um mjótt sund og nálgast bugðu, þar sem svo hagar til, að 

ekki sæist til annars vélskips, er nálgaðist bugðuna úr hinni áttinni, þá skal 

fyrrnefnda skipið gefa langt hljóð með eimpípunni, þegar það á eftir hálfa 

sjómilu að bugðunni. Vélskip, er væri hinum megin við bugðuna og heyrði 

þessa hljóðbendingu, skal svara henni með sams konar hljóðbendingu. 

Hvort sem heyrist til annars skips hinum megin við bugðuna eða ekki, 
skal farið fyrir slíka bugðu með varúð og árvekni. 

26. gr. 

Skip, sem ekki eru að veiðum, skulu víkja fyrir skipum, sem eru að veiðum. 

Öll skip, sem ekki eru að fiskveiðum, skulu, þegar þau eru laus, víkja fyrir 

hvers konar skipum, sem eru að veiðum með netum, fiskilóðum eða botnvörpum. 

Þó skal þessi grein ekki veita neinu fiskiskipi rétt til þess að hindra skipaferðir 

á leiðum, sem önnur skip en fiskiskip nota. 

27. gr. 

Afbrigði, þegar hætta er á ferðum. 

Þegar fara skal eftir þessum reglum og túlka þær, ber að taka fullt tillit til 
hvers konar hættu, sem siglingum og árekstri skipa er samfara, svo og til allra 

sérstakra kringumstæðna — þar á meðal hæfni hlutaðeigandi farartækis — sem af 

getur leitt, að ekki verði komizt hjá að víkja frá ofanskráðum reglum til að forðast 

bráða hættu.
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Kafli D. — Ymis åkvædi. 

28. gr. 

Hljóðbendingar skipa, er sjá hvert annað. 

a) Þegar skip sjá hvert annað, þá skal vélskip, sem er laust og tekur eitthvað 
fyrir, sem reglur þessar heimila eða fyrirskipa, tilkynna það með eimpípunni 
sem hér segir: 

1 stutt hljóð, sem þýðir: Ég sný til stjórnborða. 
2 stutt hljóð, sem þýða: Ég sný til bakborða. 
3 stutt hljóð, sem þýða: Vél mín knýr aftur á bak. 

b) Þegar vélskip á samkvæmt þessum reglum að halda stefnu sinni og ferð ó- 
breyttri, en sér annað skip og efast um, að það skip geri fullnægjandi ráðstaf- 
anir til að forða árekstri, þá getur það látið slíka efasemd í ljós með því að blása 
hratt að minnsta kosti 5 stutt hljóð með eimpipunni. Slík hljóðbending losar 
þó ekki skip við þá skyldu, sem á því hvílir samkvæmt 27. og 29. gr. eða sam- 
kvæmt öðrum ákvæðum þessara reglna, né heldur við þá skyldu að tilkynna 
sérhverja hreyfingu, er það gerir samkvæmt þessum reglum, með hinum sér- 
stöku hljóðmerkjum, sem fyrirskipuð eru í þessari grein. 

c) Eigi skal neitt í reglum þessum vera því til fyrirstöðu, að fylgt verði hvers 
konar sérstökum fyrirmælum, er stjórn einhverrar þjóðar setur um frek- 
ari notkun hljóðbendinga milli herskipa eða skipa, sem sigla í herskipafylgd. 

29. gr. 

Ekkert skip má, hvernig sem á stendur, vanrækja að viðhafa tilhlýðilegar 
varúðarreglur. 

Ekkert í þessum reglum skal leysa neitt skip, eigendur þess, skipstjóra eða 
skipshöfn undan ábyrgð á afleiðingunum, ef vanrækt hefur verið að hafa ljós, gefa 
bendingar eða halda dyggilega vörð, eða ef vanrækt hefur verið að gæta þeirrar 
varúðar, sem almenn sjómennska krefst og sérstök atvik kunna að útheimta. 

30. gr. 

Fyrirvari um reglur fyrir siglingar á höfnum og vatnaleiðum. 

Eigi skal neitt í reglum þessum vera því til fyrirstöðu, að fylgt verði sérstökum 
reglum, er valdsmenn á hverjum stað setja um siglingar á höfnum inni, ám, stöðu- 
vötnum eða öðrum vatnaleiðum, eða á afmörkuðum svæðum fyrir sjóflugvélar. 

31. gr. 

Neyðarbendingar. 

Þegar skip eða sjóflugvélar á floti eru í háska stödd og æskja hjálpar frá 
öðrum skipum eða úr landi, skulu þau viðhafa eða sýna eftirfarandi bendingar, ann- 
aðhvort saman eða hverja fyrir sig: 

a) Byssuskot eða annað hvellmerki með hér um bil einnar mínútu millibili. 
b) Notkun hvers konar þokubendingatækis í sífellu. 
c) Eldflaugar eða sprengjur, sem varpa frá sér rauðum stjörnuljósum, og er þeim 

skotið einni i einu með stuttu millibili. 
d) Merkið ---——— --- eftir Morse-kerfi, sent með loftskeytatækjum eða öðr- 

um merkjatækjum. 
e) Orðið „Mayday“ (frb. Medi) sent með firðtali. 
f) Alþjóða-neyðarmerki sent með merkjaflöggunum N. C. 
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g) Neyðarbending, sem er ferhyrndur fáni og kúla eða eitthvað, sem líkist kúlu 
fyrir ofan eða neðan fánann. 

h) Bål á skipinu (svo sem frá logandi tjörutunnu eða olíutunnu o. s. frv.). 
i) Eldflaugar-svifblys, er sýni rautt ljós. 

Bannað er að nota nokkurt áðurgreindra merkja, nema í þeim tilgangi að til- 
kynna, að skip eða sjóflugvél sé í háska statt, og enn fremur er bannað að viðhafa 
nokkrar bendingar, sem hægt er að blanda saman við nokkurt af áðurgreindum 

merkjum. 
Aths. Ákveðið hefur verið firðritunarmerki fyrir skip í háska stödd, og er 

það ætlað til þess að ræsa sjálfvirk hlustunartæki á öðrum skipum og tryggja með 
því, að veitt verði athygli neyðarköllum eða tilkynningum. Merki þetta er 12 strik 
í röð, sem send eru á 1 minútu; hvert strik stendur í 4 sekúndur, og bilið milli 

hverra tveggja strika er 1 sekúnda. 

32. gr. 

Reglur um stýrisfyrirskipanir. 

Allar skipanir til þess manns, sem stendur við stýrið, skulu gefnar sem hér 

segir: 
„Til hægri“ eða „stjórnborða“, sem þýðir: snúið stýrisblaðinu til stjórnborða. 

„Til vinstri“ eða „bakborða“, sem þýðir: snúið stýrisblaðinu til bakborða. 

33. gr. 
Hegningarákvæði. 

Brot gegn framangreindum reglum varða sektum allt að 1000 krónum, ef ekki 
liggur þyngri refsing við. Mál út af brotum skal fara með að hætti opinberra mála. 

34. gr. 
Hvenær tilskipun þessi öðlast gildi og eldri ákvæði falla burt. 

Tilskipun þessi öðlast gildi 1. janúar 1954 og fellur þá jafnframt úr gildi til- 

skipun nr. 8 11. april 1933, um sama efni. 

Gjört í Reykjavik, 7. júlí 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ólafur Thors.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán fyrir Bæjarútgerð 

Siglufjarðar og h.f. Bjólf á Seyðisfirði. 

Forseti ÍstanDs 

gjörir kunnugt: Fjármálaráðherra hefur tjáð mér, að komið hafi í ljós, að fjárhag 
Bæjarútgerðar Siglufjarðar sé þannig komið, að ef ekki sé unnt að útvega 
mun meira fé til reksturs útgerðarinnar og til þess að greiða aðkallandi 
kröfur, þá muni afleiðingar þær, að skipin verði að selja burt úr bænum. 

Neyðarástand ríki nú í atvinnumálum Siglufjarðarkaupstaðar, og ef 
togararnir væru fluttir burtu úr bænum, hlyti að leiða af því algert öngþveiti 
í atvinnumálum staðarins og fólk mundi þurfa að yfirgefa eigur sínar og 
staðfestu og leita til annarra staða. 

Enn fremur sé hag h.f. Bjólfur á Seyðisfirði þannig farið, að engar likur 
séu til, að togarinn Ísólfur verði rekinn áfram frá Seyðisfirði, ef ekki reyn- 
ist unnt að greiða ýmsar gjaldfallnar skuldir. Sala skipsins úr bænum 
mundi verða stórfellt áfall fyrir allt atvinnulíf í bænum og eigi þar við 
að miklu leyti hin sömu rök og hér að framan greinir um Siglufjarðar- 
kaupstað. 

Til þess að ráða bót á þessu ástandi telji ríkisstjórnin brýna nauðsyn 
bera til, að ríkissjóður taki ábyrgð á nýjum lánum, sem fengin verða til 
þessara tveggja útgerða. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt heimild í 28. gr. 
stjórnarskrárinnar á þessa leið: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt gegn þeim tryggingum, er hún metur gildar og með 

þeim skilyrðum, er hún kann að setja, að ábyrgjast lán að fjárhæð allt að tvær 
milljónir og níu hundruð þúsund krónur, sem Bæjarútgerð Siglufjarðar tekur hjá 
innlendum lánastofnunum. Svo og lán allt að þrjú hundruð og fimmtíu þúsund 
krónur, sem h.f. Bjólfur á Seyðisfirði tekur með sama hætti. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. marz 1958. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 
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Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

1953 

48 
30. marz



1953 156 

49 BRÁÐABIRGÐALÖG 
20. júlí 

um breyting á lögum nr. 53 11. júní 1938, um mat á matjessíld og 

skozkverkaðri síld. 

Forseti ÍsLaNnDs 

gjörir kunnugt: Atvinnumálaráðherra hefur tjáð mér, að í lögum nr. 53 frá 1938, 
um mat á matjessíld og skozkverkaðri síld, sé matsgjald af hverri útflutn- 
ingsmetinni tunnu ákveðið kr. 0.25. Vegna þeirra verðhækkana, sem orðið 
hafi, síðan lögin voru sett, beri nauðsyn til að hækka þetta gjald, ef það eigi 
að nægja til að standa straum af kostnaði við matið eins og til var ætlazt. 
Þá verði og að telja eðlilegt, að sama gjald verði tekið af þeirri síld, sem 
metin er með frjálsu mati. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnar- 
skrárinnar á þessa leið: 

1. gr. 
Í stað „kr. 0.25“ í 3. gr. laganna komi: kr. 1.00. 

2. gr. 
Aftan við 5. gr. laganna komi nýr málsliður, svo hljóðandi: Um kostnað við 

frjálst mat á síld fer samkvæmt 3. gr. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 20. júlí 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ólafur Thors. 

50 BRÁÐABIRGÐALÖG 

5. ágúst um breyting á lögum nr. 75 22. júní 1921, um stimpilgjald. 

Forseti ÍstanDs 

gjörir kunnugt: Fjármálaráðberra hefur tjáð mér, að eigi séu skýr ákvæði í lögum 
um það, hvernig stimpla beri svo nefnd ábyrgðartryggingarskirteini. Nú hafa 
innlend vátryggingarfélög byrjað sölu á almennum ábyrgðartryggingum og 
er því nauðsynlegt að setja um þetta skýr ákvæði. 

Fyrir því eru hér sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrár- 
innar á þessa leið: 

1. gr. 
Á eftir 3. mgr. 38. gr. kemur ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Enn fremur er ráðuneytinu heimilt að ákveða að ábyrgðartryggingarskirleini 

skuli stimplast með allt að 8% af fyrsta ársiðgjaldi.
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2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

1953 

50 
5. ágúst 

Gjört í Reykjavík, 5. ágúst 1958. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

AUGLÝSING 

um viðskipta- og greiðslusamning milli Íslands og Sovétríkjanna. 

  
Eysteinn Jónsson. 

öl 
10. sept. 

Hinn 1. ágúst 1953 var undirritaður í Moskva viðskipta- og greiðslusamningur 
milli Íslands og Sovétrikjanna. Samningurinn tók gildi við undirskrift og gildir í 
2 ár. Að þeim tíma liðnum gildir samningurinn áfram, unz annar hvor samnings- 
aðila segir honum upp með 3 mánaða fyrirvara. 

Jafnframt voru undirskrifaðir kaup- og sölusamningar við hlutaðeigandi 
verzlunarstofnanir í Moskva um eftirfarandi vörutegundir, í samræmi við ofan- 

nefndan viðskiptasamning: 

Íslenzkar vörur: 

Fryst fiskflök .........2.0000000 000... 
Saltsíld (Suðurlandssíld) .........000000.. 

Fryst sild (Suðurlandssild) ............... 

Sovétvörur: 

Hráolía .........000000 0000. 

Gasolía .......0000 0 

Rúgmjöl ........00000 0000. 
Hrísgrjón ...........0022.0000 00 
Hveitiklið ..............2000.0 0... 

Kartöflumjöl ..........0..0 00... 
Sement .........000 00. 

10 000 — 
3 000 — 

Auk framanritaðra vara, var gerður samningur um sölu á allt að 80 000 tunnum 
af saltaðri Norðurlandssild, er eigi fellur undir hinn almenna viðskipta- og greiðslu- 
samning. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 10. september 1953. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

20!
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AUGLYSING 

um vidskipta- og greiðslusamninga milli Íslands og Tékkóslóvakíu. 

Hinn 381. ágúst 1953 voru undirritaðir í Prag viðskipta- og greiðslusamningar 
milli Íslands og Tékkóslóvakíu, er gilda í eitt ár. 

Samkvæmt samningi þessum er gert ráð fyrir, að Íslendingar selji Tékkum 
fryst fiskflök, frysta síld, saltsild, gærur og ull, en á móti er gert ráð fyrir kaupum 
á vefnaðarvörum, gúmmískófatnaði, gleri og glervörum, síldartunnum, sykri, asbesti, 
byggingarvörum og pappirsvörum. 

Áætlað er, að viðskiptin samkv. samningum þessum geti numið allt að 29 millj. 
kr. á hvora hlið. i 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 10. september 1958. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

AUGLÝSING 

um viðskipta- og greiðslusamninga milli Íslands og Ungverjalands. 

Hinn 6. marz 1953 voru undirritaðir í Budapest viðskipta- og greiðslusamn- 
ingar milli Íslands og Ungverjalands. Fylgja samningarnir auglýsingu þessari i 
íslenzkri þýðingu, fskj. I og fskj. III, ásamt þýðingu á bréfi, er fylgir viðskipta- 
samningnum, fskj. II. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanrikisráðuneytið, 10. september 1953. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

Fylgiskjal I. 

SAMKOMULAG 

um vöruskipti milli lýðveldisins Íslands og ungverska Alþýðulýðveldisins. 

Í því skyni að koma reglu á og auka vöruviðskipti milli lýðveldisins Íslands 
og ungverska Alþýðulýðveldisins hafa fulltrúar ríkisstjórna beggja landanna að 
loknum samningaumleitunum, sem fram fóru í Budapest dagana 26. febrúar til 
6. marz 1953, gert samkomulag það, sem hér fer á eftir: 

I. 
Hlutaðeigandi stjórnvöld beggja landa skulu veita nauðsynleg utflutnings- og 

innflutningsleyfi, varðandi vörur þær, sem í hjálögðum vörulistum „A“ (útflutn- 
ingur frá Íslandi) og „B“ (útflutningur frá Ungverjalandi), greinir, allt að því 
magni og verðmæti, sem þar greinir.
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” II. 
Magn það og verðmæti, sem í listunum „A“ og „B“ greinir, gilda á tímabili því, 

sem samkomulag þetta nær til. 

IIL 
Báðar ríkisstjórnir skulu með velvild athuga tillögur um hækkun kvóta þeirra, 

sem i listunum „A“ og „B“ greinir, svo og tillögur um inn- og útflutning vara, sem 
ekki er getið í vörulistunum. 

IV. 
Greiðslur þær, sem leiðir af vöruskiptunum, skulu fara fram samkvæmt 

ákvæðum greiðslusamnings þess, sem undirritaður hefur verið í dag. Greiðslusamn- 
ingurinn er óaðskiljanlegur hluti þessa samkomulags. 

V. 
Samkomulag þetta gengur í gildi við staðfestingu beggja ríkisstjórnanna, og 

gildir frá 1. marz 1953 í eitt ár. Samkomulagið skal samt framkvæmast til bráða- 
birgða frá 1. marz 1953. 

Ríkisstjórnirnar skulu tilkynna hvor annari staðfestingu sína um hendur sendi- 
ráða sinna i Prag. 

VI. 
Nú gera samkomulagsadiljar enga nýja ákvörðun um gagnkvæm vöruskipti 

áður en gildistími þessa samkomulags er liðinn, og framlengjast ákvæði þessa sam- 
komulags þá sjálfkrafa um 6 mánaða skeið. 

Gert í Budapest í tveim eintökum á þýzku hinn 6. marz 1953. 

Fyrir hönd lýðveldisins Íslands Fyrir hönd ungverska Alþýðulýðveldisins 

(Pétur Thorsteinsson) (György Gerö) 

VÖRULISTI „A“ 

Útflutningur frá Íslandi til Ungverjalands. 
Smálestir 

. Magn Verðmæti í 1000 ísl. kr. 

1. UM 2... P.M. 
2. Óverkaðar gærur, skinn og húðir ........... 250 
3. Kindagarmir ..............0.00.. 0. 0... 250 
4. Fiskimjöl ...........0.2. 000. ..n s.n 300 
5. Fiskilýsi, hvallýsi .............00000000..... 275 
6. Meðalalýsi .............00.00. 0... nn 25 
7. Hraðfryst fiskflök, þar af söltuð sild fyrir allt 

að 100000 ísl. kr. ........0000000. 0... 0... 3800 

VÖRULISTI „B“ 

Útflutningur frá Ungverjalandi til Íslands. Verðmæti 
í 1000 ísl. kr. 

1. Verkfæri og smávörur úr járni, þar með taldar læsingar, lásar, málm- 
leggingar, naglar og vírnet .............0.0..00 00. senn 500 

2. Rafmagnsvörur, þar með taldir varahlutir í útvarpstæki og símatæki 160 
3. Ýmsar vélar og tæki, þar með taldar dráttarvélar, hreyflar o. fl... 230 
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Verðmæti 

í 1000 ísl. kr. 

4. Reiðhjól og varahlutir .........0.00000000vnnnnnnue nr 120 

5. Álnavara ........cccseeesnss rns „1400 
6. Tilbúinn fatnaður, þar með talinn nærfatnaður, prjónles og vefn- 

AÐAFVÖFUr ........00.0. ess 550 

7. Smávarningur .......00000000 00 eens 230 

8. Efnavörur og lyfjavörur ..........0000.00 00. enn ennnen 180 

9. Jurtao0lía .......000000 ns 300 

10. Ýmsar matvörur, svo sem niðursoðnir ávextir og grænmeti, marme- 

laði, hunang, kex, deigvörur, paprika, baunir, tómatamauk o. fl. .. 550 

11. Vín og brennd vín (einnig vínandi) ........0.000000 eee e enn... 0... 70 

12. Malt ........0000s ess 250 

13. Búsáhöld (litlar heimilisvélar, eldhúsvogir, emal-ilát, skjólur, könnur 

0. fl) 20 
14. Ýmsar vörur, svo sem burstar og burstavörur, sápa og snyrtivörur, 

leðurvörur, sjónglerjavörur, gúmvarningur og gúmskór, skrifstofu- 

varningur, „Herender“-postulín, glukose .....0.020000000 0... .0.0.. 600 

Fylgiskjal I. 

FORMAÐUR UNGVERSKU SAMNINGANEFNDARINNAR 

Budapest, 6. marz 1953. 

Herra formaður, 

Ég viðurkenni móttöku bréfs yðar, dags. í dag, sem hljóðar þannig: 

„Í samningaviðræðunum dagana 26. febrúar til 6. marz 1953 var gert eftirfar- 

andi samkomulag: 
a. Báðar ríkisstjórnir fallast á, að auk vara sem upprunnar eru í Ungverjalandi 

eða á Íslandi, megi einnig afhenda vörur frá þriðja landi milli Ungverjalands 

og Íslands. Hlutaðeigandi stjórnvöld beggja ríkisstjórna skulu með velvild at- 

huga umsóknir um leyfi til slíkra viðskipta. Afreikna skal slík viðskipti yfir 

ungversk-íslenzka clearingreikninginn. 

b. Einkavöruskipti mega fara fram utan ramma ungversk-íslenzka vöruskipta- 

samkomulagsins, sem gert var í dag. Umsóknir um leyfi til slíkra afhendinga 

skulu hlutaðeigandi stjórnvöld athuga með góðvild, jafnvel þó svo standi á, að 
umræddar vörur komi frá þriðja landi. 

c. Með samþykki íslenzkra stjórnvalda hverju sinni má endurútflytja íslenzk 
fiskflök frá Ungverjalandi.“ 
Ég leyfi mér að tilkynna yður, að ég er samþykkur þessu. 
Leyfið mér, herra formaður, að votta yður sérstaka virðingu mína. 

Virðingarfyllst 

(György Gerö) 

formaður ungversku samninganefndarinnar. 

Hr. Pétur Thorsteinsson, formaður íslenzku samninganefndarinnar.
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Fylgiskjal III. 

SAMNINGUR 

um greiðslufyrirkomulag milli lýðveldisins Íslands og ungverska Alþýðulýðveldisins. 

Ríkisstjórn lýðveldisins Íslands annars vegar og ríkisstjórn ungverska Alþýðu- 
lýðveldisins hins vegar hafa orðið ásáttar um það, sem hér fer á eftir, í því skyni 
að koma reglu á greiðslur milli beggja landanna. 

1. gr. 
Greiðslur á andvirði vara, sem fluttar eru frá Íslandi til Ungverjalands, svo og 

greiðslur á andvirði vara, sem fluttar eru til Íslands frá Ungverjalandi, svo og aðrar 
greiðslur milli landanna, skulu fara fram í íslenzkum krónum samkvæmt gildandi 
ákvæðum íslenzkra og ungverskra gjaldeyrisreglugerða. Greiðslur á báða bóga skulu 
fara yfir hinn vaxta- og kostnaðarlausa „clearing“-reikning, sem Landsbanki Íslands 
mun opna á nafni Þjóðbanka Ungverjalands. 

2. gr. 
Greiðslur, sem samkvæmt 1. gr. eiga að fara yfir „clearing“-reikninginn, auk 

greiðslna fyrir vöruafhendingar, eru þessar: 

a. Greiðslur á aukakostnaði í sambandi við hin gagnkvæmu vöruviðskipti; 
b. greiðslur fyrir ýmsa þjónustu, ferða- og dvalarkostnað; 
c. greiðslur fyrir farmgjöld á sjó, fljótum og í lofti, ef flutningar fara fram með 

skipum eða flugvélum annars hvors landsins; 

d. aðrar greiðslur að svo miklu leyti sem um semst milli Landsbanka Íslands og 
Þjóðbanka Ungverjalands. 

3. gr. 
Inn- og útborganir á Íslandi og í Ungverjalandi fara fram í eigin mynt hlutað- 

eigandi lands. 
Umreikningur íslenzkrar krónu í forint og forints í íslenzkar krónur, fer fram 

samkvæmt opinberu gengi ungverska þjóðbankans, sem ákveðið er með tilliti til 
gullgildis myntanna beggja. 

Kröfur, sem tilteknar eru í öðrum myntum en íslenzkum krónum eða forint, 
skal umreikna á grundvelli gullgildis hlutaðeigandi myntar. 

4. gr. 
Landsbanki Íslands mun greiða samkvæmt greiðslufyrirmælum ungverska þjóð- 

bankans, allt að ísl. kr. 1500 000.00, einnig þótt sá síðarnefndi eigi ekki næga inneign 
á „clearing“-reikningnum. 

Á sama hátt mun Þjóðbanki Ungverjalands annast forint-greiðslur samkvæmt 
fyrirmælum Landsbanka Íslands til ungverskra móttakenda að upphæð allt að jafn- 
virði ísl. kr. 1500 000.00, einnig þótt eigi sé fyrir hendi næg inneign á „clearing“- 
reikningnum. 

5. gr. 
Nú verður yfirdráttur hjá ungverska þjóðbankanum eða Landsbanka Íslands 

umfram yfirdráttarheimild þá, sem ráð er gert fyrir í 4. gr. þessa samnings, og ber 
þá þeim banka, sem hinum skuldar, að jafna mismuninn við lok þess mánaðar, sem 
mismunurinn myndaðist i. Hefur þá sá bankinn, sem skuldar, rétt til að inna 
greiðsluna af hendi annað hvort með endanlegri eða bráðabirgða yfirfærslu frjáls 
gjaldeyris, eða með yfirfærslu á öðrum gjaldeyri, sem samkomulag kann að nást um 
við þann bankann, sem kröfuna á. Slíkar bráðabirgðagreiðslur skulu vera vaxta- 
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lausar, og við endurgreiðslu þeirra skal miða við sama gengi og þegar greiðslan fór 

fram. 

6. gr. 
Verði mismunur á „clearing“-reikningnum í hag öðrum hvorum samningsaðila 

þegar samningur þessi fellur úr gildi, skal jafna hann innan 6 mánaða með vörum. 
Verði samt slík krafa eigi greidd með vörum innan 6 mánaða frá því að samningur 
þessi fellur úr gildi, skal hún greidd í frjálsum gjaldeyri samkvæmt vali þess banka 
sem kröfuna á, innan eins mánaðar í viðbót. 

7. gr. 
Hlutaðeigandi bankar skulu koma sér saman um nauðsynlegar tæknilegar ráð- 

stafanir varðandi framkvæmd gagnkvæmra greiðslna. Einkum skulu þeir koma sér 
saman um fyrirkomulag innborgana og greiðslufyrirmæla, og enn fremur varðandi 
stofnun bankaábyrgða. Samkomulag er um það, sem meginreglu, að hvað snertir 
bankaábyrgðir, sem stofnaðar verða á báða bóga, skulu bókanir á „elearing“-reikn- 

inginn fyrst fara fram, er útborgun hefur átt sér stað. 

8. gr. 
Samkomulag þetta er óaðskiljanlegur hluti viðskiptasamkomulags þess, sem 

undirritað hefur verið í dag. Gengur það í gildi jafn snemma viðskiptasamkomulaginu 
og gildir jafn lengi. 

Budapest, 6. marz 1953. 

Fyrir hönd lýðveldisins Íslands Fyrir hönd ungverska Alþýðulýðveldisins 

Pétur Thorsteinsson. György Gerð. 

AUGLÝSING 

um framlengingu viðskiptasamnings milli Íslands og Frakklands. 

Með erindaskiptum milli Péturs Benediktssonar, sendiherra Íslands í París, og 
M. de Courcel, f. h. utanríkisráðherra Frakklands, var hinn 5. júní 1953 gert sam- 
komulag um 6 mánaða framlengingu viðskiptasamningsins milli Íslands og Frakk- 
lands frá 6. desember 1951, þ. e. til 30. september 1953. 

Samkvæmt samkomulagi þessu er heimiluð sala til Frakklands á ofangreindu 
tímabili á fiski frá Íslandi, nýjum og frystum, fyrir 190 millj. franskra franka, og 
ýmsum öðrum vörum, svo sem laxi og silungi, nýjum og frystum, fiskniðursuðu og 
frystum hrognum fyrir 35 millj. franskra franka. 

Af þeirri 35 millj. franka upphæð er 20 millj. franka kvóti fyrir sjálft Frakk- 
land, 10 millj. franka kvóti fyrir Norður-Afríku og 5 millj. franka kvóti fyrir aðrar 
nýlendur Frakka. 

Ríkisstjórn Íslands á samkv. samkomulaginu að leitast við að halda jafnvægi í 
viðskiptum Íslands og Frakklands, og á sérstaklega að taka til velviljaðrar athugunar 
beiðnir um innflutningsleyfi fyrir vínum og brenndum drykkjum frá Frakklandi. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 10. september 1953. 

Bjarni Benediktsson.   
Magnús V. Magnússon.
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AUGLYSING 
um vidskiptasamkomulag milli fslands og ftaliu. 

Með erindaskiptum i Róm milli Péturs Benediktssonar sendiherra og M. Angelo 
Corrias, yfirmanns viðskiptadeildar ítalska utanríkisráðuneytisins, var hinn 27. júní 
1953 gert samkomulag, varðandi viðskipti Íslands og Ítalíu. 

Samkomulagið gildir í eitt ár frá undirskriftardegi, 
Með samkomulagi þessu fallast Ísland og Ítalía á að greiða fyrir innflutningi 

frá hvoru landinu til hins eins og mögulegt er, og með hliðsjón af því, að innflutn- 
ingur er nú frjáls í Ítalíu á öllum útflutningsvörum Íslands, og að viðskiptajöfn- 

uður milli þessara landa hefur verið mjög Íslandi í hag, fellst ríkisstjórn Íslands á, 
að reyna eftir megni að hafa áhrif í þá átt að innflutningur frá Ítalíu aukist, til að 
breyta því ástandi. 

Um leið og ofannefnd erindaskipti fóru fram, var tilkynnt af Ítala hálfu með 
sérstöku erindi, að þær ítalskar afurðir, sem ítalska ríkisstjórnin teldi sérstaklega 
æskilegt að fluttar yrðu til Íslands, væru þessar: 

Ávextir, nýir og þurrkaðir, 
matvæli, 

vín, vermouth og líkjörar, 
sjávarsalt, 
þráður og vefnaður alls konar, 
vélar og tæki, 
rafmagnsvörur, 
verkfæri og tæki fyrir listiðnað og handiðnað, 
lyfjavörur, 
bifreiðahjólbarðar og aðrar gúmmívörur. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 10. september 1953. 

Bjarni Benediktsson.   
Magnús V. Magnússon. 

AUGLÝSING 

um viðskiptasamning milli Íslands og Brasilíu. 

Með erindaskiptum í Rio de Janeiro milli Thór Thors, sendiherra Íslands í 
Brasilíu, fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands, og Joao Neves da Fontoura, utanríkis- 
ráðherra Brasilíu, fyrir hönd ríkisstjórnar Brasilíu, var hinn 5. júní 1953 gerður 

samningur um viðskipti Íslands og Brasilíu. 
Samkvæmt samningi þessum leyfir íslenzka ríkisstjórnin útflutning til Brasilíu 

á saltfiski fyrir allt að 800 000 sterlingspund, og ríkisstjórn Brasilíu leyfir útflutn- 
ing til Íslands á kaffi fyrir 600 000 sterlingspund, og á húðum, hnetum, jurtaolíum, 
kakaófeiti, ull, baðmullarvörum, ullarvörum, sykri, ávöxtum og öðrum vörum fyrir 
200 000 sterlingspund. 
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56 Brasilía mun heimila innflutning á saltfiski frá Íslandi með hliðsjón af því, að 
10. sept. fyrir komi útflutningur á vörum frá Brasilíu fyrir um það bil sömu fjárhæð. 

Hinar brasilísku vörur, sem seldar verða til Íslands og hinn íslenzki saltfiskur, 
sem seldur verður til Brasilíu, skulu eingöngu vera til innanlandsneyzlu í hvoru 
landinu um sig, nema sérstaklega sé um annað samið hverju sinni. 

Greiðslur fyrir vörur, sem seldar eru samkvæmt samningi þessum, skulu fara 
fram á þann hátt, sem Banco do Brasil S/A og Landsbanki Íslands koma sér 
saman um. 

Til að auðvelda framkvæmd samningsins er stofnuð nefnd með fulltrúum 
beggja landanna, er kemur saman þegar annar hvor aðilinn óskar. Nefnd þessi 
getur gert tillögur um breytingar á samningnum, og skulu slíkar breytingar taka 
gildi, ef báðar ríkisstjórnirnar fallast á þær, og skiptast á orðsendingum þar að 

lútandi. 
Samningurinn gengur í gildi 1. júlí 1953 og gildir í eitt ár. Hann framlengist 

síðan sjálfkrafa um eitt ár í senn, nema annar hvor samningsaðilinn segi honum 

upp með 60 daga fyrirvara. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 10. september 1953. 

Bjarni Benediktsson.   
Magnús V. Magnússon. 

57 AUGLÝSING 
10. sept. xx: . EÐ rs 

um viðskiptasamning milli Íslands og Svíþjóðar. 

Hinn 3. júlí var undirrituð í Stokkhólmi bókun um viðskipti Íslands og Svi- 
þjóðar á tímabilinu 1. april 1953 til 31. marz 1954. 

Bókun þessi, sem er samhljóða bókun frá 31. marz 1952 (Stj.tið. 1952, A. nr. 47) 
að öðru leyti en því, er til gildistímans tekur, var undirrituð fyrir Íslands hönd af 
dr. Helga P. Briem, sendiherra, en fyrir hönd Svíþjóðar af Ingvar Lindell, settum 

utanríkisráðherra Svíþjóðar. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 10. september 1953. 

Bjarni Benediktsson.   
Magnús V. Magnússon.
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AUGLYSING 

um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl. 

Eftir tillögu forsætisráðherra og samkvæmt 15. gr. stjórnarskrárinnar hefur 
forseti Íslands í dag sett eftirfarandi ákvæði um skipun og skipting starfa ráð- 
herra o. fl.: 

I. 

II. 

UL 

IV. 

Forsætisráðherra Ólafur Thors. Undir hann heyra eftirgreind mál: Stjórnar- 
skráin, Alþingi, nema að því leyti sem öðruvísi er ákveðið, almenn ákvæði um 
framkvæmdastjórn ríkisins, skipun ráðherra og lausn, forsæti ráðuneytisins, 
skipting starfa ráðherranna, mál, sem varða stjórnarráðið í heild, hin íslenzka 

fálkaorða og önnur heiðursmerki, Þingvallanefnd og mál varðandi meðferð 
Þingvalla, ríkisprentsmiðjan Gutenberg og ríkisbúið á Bessastöðum. Sjávar- 
útvegsmál, þar undir Fiskifélagið og fiskimálasjóður, sildarútvegsmál (síldar- 
verksmiðjur og síldarútvegsnefnd), svo og öll önnur atvinnumál, sem eigi eru 

í úrskurði þessum falin öðrum ráðherrum. Útflutningsverzlun. Sementsverk- 
smiðjan. Landssmiðjan. Atvinna við siglingar. Stýrimannaskólinn. Skipaskoðun 
ríkisins. Vitamál. Hafnarmál. Eimskipafélag Íslands h.f. 

Ráðherra Bjarni Benediktsson. Undir hann heyrir dómaskipan, dómsmál, 
önnur en félagsdómur, þar undir framkvæmd refsidóma, hegninga- og fanga- 
hús, tillögur um náðun, veiting réttarfarslegra leyfisbréfa, málflutningsmenn, 
lögreglumálefni, þ. á m. gæzla landhelginnar, áfengismál, strandmál, sifjarétt- 
armál, erfðaréttarmál, persónuréttarmál, eignarréttarmál, yfirfjárráðamál, lög 
um kosningar til Alþingis og kjördæmaskipting, umsjón með framkvæmd al- 
þingiskosninga, ríkisborgararéttur, útgáfa Stjórnartíðinda og Lögbirtingablaðs, 
húsameistari ríkisins, verzlunarmál, sem ekki eru í úrskurði þessum falin öðr- 
um ráðherrum, þar undir verzlunarskólar. Menntamál, þar undir skólar, sem 

ekki eru sérstaklega undan teknir, úlvarpsmál og viðtækjaverzlun, barna- 
verndarmál, Menntamálaráð Íslands, Þjóðleikhús og önnur leiklistarmál, kvik- 
myndamál, skemmtanaskattur. 

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, lif- 
eyrir 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 Ingólfur Jónsson. Undir hann heyra viðskiptamál, önnur en útflutn- 
ingsverzlun. Bankar, sparisjóðir, gjaldeyrismál og verðlagsmál. Flugmál, þ. á m. 
flugvallarekstur. Póst-, síma- og loftskeytamál. Iðnaðarmál, þar undir iðn- 
skólar, iðnaðarnám, iðnfélög. Eftirlit með verksmiðjum og vélum. Einkaleyfi. 
Enn fremur heilbrigðismál, þ. á m. sjúkrahús og heilsuhæli. 

Ráðherra dr. Kristinn Guðmundsson. Undir hann heyra utanríkismál, fram- 
kvæmd varnarsamningsins, þ. á m. lögreglumál, tollamál, flugmál, heilbrigðis- 
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mál, félagsmál og önnur þau mål, er leida-af dvöl hins erlenda varnarlids i 
landinu. Gildir þetta um varnarsvæðin og mörk þeirra. Enn fremur fer hann 
með vegamál og samgöngur á sjó, sem eigi heyra undir aðra ráðherra sam- 
kvæmt úrskurði þessum, svo og önnur samgöngumál, er eigi eru i úrskurðinum 
falin öðrum ráðherrum. 

VI. Ráðherra Steingrímur Steinþórsson. Undir hann heyra landbúnaðarmál, þar 
undir ræktunarmál, þ. á m. skógræktarmál og sandgræðslumál, búnaðarfélög, 
búnaðarskólar, garðyrkjuskólar, húsmæðraskólar í sveitum, dýralækninga- 

mál, þjóðjarðamál, Áburðarverksmiðjan h.f, Búnaðarbanki Íslands. Enn 
fremur rafmagnsmál, þ. á m. rafmagnsveitur ríkisins og rafmagnseftirlit, vatna- 
mál, þar undir sérleyfi til vatnsorkunotkunar, jarðboranir eftir heitu vatni og 
gufu. Námurekstur. Kaupfélög og samvinnufélög, Atvinnudeild háskólans. Rann- 
sóknarráð ríkisins. Kirkjumál. Félagsmál, þar undir alþýðutryggingar, atvinnu- 
bætur, vinnudeilur, sveitarstjórnar- og framfærslumál. Félagsdómur. Almenn 
styrktarstarfsemi, þar undir styrkveitingar til berklasjúklinga og annarra sjúk- 
linga, sem haldnir eru langvinnum sjúkdómum, sjúkrasjóðir, ellistyrktarsjóðir, 
öryrkjasjóðir, slysatryggingasjóðir, lifsábyrgðarsjóðir og aðrir tryggingasjóðir, 
þar með talið Brunabótafélag Íslands, nema sérstaklega séu undan teknir. Bygg- 
ingafélög. Veðurstofan. Mælitækja- og vogaráhaldamál. 

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

Með úrskurði þessum er úr gildi felldur forsetaúrskurður frá 14. marz 1950, 
um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl., og breyting á þeim úrskurði frá 9. októ- 
ber 1951. 

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

Forsætisráðuneytið, 11. september 1953. 

Ólafur Thors.   
Birgir Thorlacius. 

FORSETABRÉF 

um að reglulegt Alþingi 1953 skuli koma saman til fundar 

fimmtudaginn 1. október 1953. 

Forseti ÍsLANDs 
gjörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að reglulegt Alþingi 1953 
skuli koma saman til fundar fimmtudaginn 1. október n. k. 

Um leið og ég birti þetta, er öllum, sem setu eiga á Alþingi, boðið að koma 
nefndan dag til Reykjavíkur og verður þá Alþingi sett að lokinni guðsþjónustu í 
dómkirkjunni, er hefst kl. 13.30. 

Gjört í Reykjavik, 17. september 1958. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ólafur Thors.
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AUGLÝSING 

um viðskipta- og greiðslusamning milli Íslands og Ísrael. 

Hinn 18. maí 1953 var undirritaður í Stokkhólmi viðskiptasamningur milli 
Íslands og Ísrael. Samtímis var undirritaður greiðslusamningur milli þessara landa. 

Samkvæmt samningum þessum er gert ráð fyrir jafnvirðiskaupum milli land- 
anna. Ísraelsmenn munu aðallega kaupa frystan fisk, en Íslendingar eiga kost á að 
kaupa þær vörur á móti, sem Ísrael flytur út, og eru ekki bundnar við kaup á 

ákveðnu magni eða vörutegundum. 
Samningar þessir gengu í gildi við undirskrift, og gilda í eitt ár. Þeir gilda síðan 

áfram eitt ár í viðbót, nema annar hvor samningsaðilji segi þeim upp með mánaðar 
fyrirvara. 

Dr. Helgi P. Briem, sendiherra, undirskrifaði samningana fyrir Íslands hönd, 

en dr. Avraham Nissan, sendiherra, fyrir Ísrael. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 10. september 1953. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

AUGLÝSING 

um viðskiptasamkomulag milli Íslands og Póllands. 

Hinn 23. febrúar 1953 var undirrituð í Varsjá bókun um viðskipti Íslands og 
Póllands á árinu 1953, á grundvelli viðskiptasamningsins milli Íslands og Póllands 
frá 18. nóvember 1949. 

Samkvæmt bókun þessari er gert ráð fyrir því, að á tímabilinu frá 23. febrúar 
1953 til ársloka þ. á., verði heimilaðar sölur til Póllands á allt að 2000 smálestum af 

fiskimjöli, allt að 120 smálestum af söltuðum gærum og á saltsíld og frystri sild fyrir 
allt að 225 000 sterlingspund. 

Á móti er gert ráð fyrir því, að á sama tíma verði keypt frá Póllandi kol, vefn- 
aðarvörur, kartöflumjöl, sikoríurætur, postulins- og glervörur, járnvörur, eldspýtur 
o. fl. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 10. september 1953. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 
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62 AUGLYSING 
15. okt. ' 

um breytingu á stofnskrá Evrópuráðsins. 

, Hinn 4. maí 1953 gekk í gildi eftirfarandi breyting á stofnskrá Evrópuráðsins: 
Eftirfarandi tvær málsgreinar skulu koma til viðbótar við a-lið 25. greinar 

stofnskrár Evrópuráðsins: 
Umboð fulltrúa þeirra, sem þannig eru tilnefndir, skal gilda frá setningu 

fyrsta reglulegs þings, eftir að þeir hafa verið tilnefndir, og ljúka við setningu 
næsta reglulegs þings, eða setningu síðara reglulegs þings. Þó skal þátttökuríki 
heimilt að tilnefna nýja fulltrúa, hafi þingkosningar í hlutaðeigandi landi farið 
fram á tímabilinu. 

Nú tilnefnir þátttökuríki fulltrúa vegna þess að fulltrúi hefur látizt eða sagt 
af sér eða tilnefnir fulltrúa að nýju vegna undangenginna þingkosninga og skal 
umboð hinna nýju fulltrúa gilda frá fyrstu samkomu þess þings, sem kemur 
saman eftir að þeir hafa verið tilnefndir. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 15. október 1953. 

Kristinn Guðmundsson.   
Magnús V. Magnússon. 

63 LÖG 
6. nóv. um heimild handa ríkisstjórninni til að taka lán hjá Framkvæmdabanka 

Íslands vegna alþjóðaflugþjónustu. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að taka að láni hjá Framkvæmdabanka Íslands allt 

að kr. 4 100 000.00 til þess að reisa stuttbylgjustöðvarhús á Rjúpnahæð, sem verði 

notað í þágu alþjóðaflugþjónustu. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 6. nóvember 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.)   
Eysteinn Jónsson.
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LOG 64 

um breyting á lögum nr. 53 11. júní 1938, um mat á matjessild 

og skozkverkaðri síld. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Í stað kr. 0.25 í 3. gr. laganna komi: 1.00 — einni krónu. 

2. gr. 
Aftan við 5. gr. laganna komi nýr málsliður svo hljóðandi: Um kosinað við 

frjálst mat á síld fer samkvæmt 3. gr. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 9. nóvember 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) BE 

Ólafur Thors. 

LÖG 65 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán fyrir Bæjarútgerð 11. nóv. 

Siglufjarðar og h.f. Bjólf á Seyðisfirði. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt segn þeim tryggingum, er hún metur gildar, og með 
þeim skilyrðum, er hún kann að setja, að ábyrgjast lán að fjárhæð allt að tvær 

milljónir og níu hundruð þúsund krónur, sem Bæjarútgerð Siglufjarðar tekur hjá 
innlendum lánastofnunum. Svo og lán all að þrjú hundruð og fimmtíu þúsund 
krónur, sem h.f. Bjólfur á Seyðisfirði tekur með sama hætti. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 11. nóvember 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Eysteinn Jónsson. 
21
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66 LOG 
11. nóv. 

um breyting á 1. mgr. 39. gr. laga nr. 80 7. sept. 1942, um kosningar til Alþingis. 

ForsEri ISLANDS 

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

þykki minu: 

1. gr. 
1. mgr. 39. gr. laga nr. 80 7. sept. 1942, um kosningar til Alþingis, orðist svo: 

Þegar úrskurðað er, hverjir landslistar verði í kjöri, merkir landskjörstjórnin 

landslista hinna eldri flokka sama bókstaf og þeir höfðu síðast og landslista nýrra 

flokka í áframhaldandi stafrófsröð eftir þeirri röð, er heiti þeirra stjórnmálaflokka 

verða i, er þeim er raðað í stafrófsröð. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. S 

Gjört í Reykjavík, 11. nóvember 1958. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Bjarni Benedik tsson. 

67 
17. nóv. AUGLÝSING 

um loftferðasamning milli Íslands og stórhertogadæmisins Luxemburg. 

Hinn 23. október 1952 var undirritaður í Reykjavík loftferðasamningur milli 

Íslands og stórhertogadæmisins Luxemburg. Samningurinn gekk í gildi við undir- 

ritun. Skipæt var á fullgildingarskjölum 29. september 1953. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 17. nóvember 1958. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús v. Magnússon.



Tylgiskjal. 

LOFTFERDASAMNINGUR 

miili Íslands og stórhertogadæmisins 

Luxemburg. 

Ríkisstjórnir Íslands og stórhertoga- 
dæmisins Luxemburg álíta: 

— að möguleikar loftflutninga í við- 
skiptum hafi stórum aukizt; 

— að tilhlýðilegt sé að skipuleggja á 
öruggan og kerfisbundinn hátt reglulegar 
flugsamgöngur og efla eins og auðið er 
þróun alþjóðasamvinnu á því sviði og 

  að ástæða sé til þess að gera samn- 
ing til þess að skipuleggja reglulegar loft- 
ferðir milli og yfir landsvæði Íslands og 
Luxemburg; 

og hafa i bvi skyni tilnefnt fulltrua 
með fullu umboði, sem orðið hafa sam- 
mála um eftirfarandi ákvæði: 

1. gr. 

a) Samningsaðilar veita hvor öðrum 

þau réttindi, sem greind eru í viðbæti við 
samning þennan til að hægt sé að koma á 
flugferðum þeim, sem þar um ræðir, og 
fljúga yfir eða lenda á landsvæðum 
samningsaðilanna. 

b) Samningsaðilar tilnefna flugfélag 
eða flugfélög til að annast reksturinn á 
flugleiðum þeim, sem þau hafa rétt á að 
reka og ákveða hvenær hefja skuli flug 

á þessum leiðum. 

2. gr. 

a) Samningsaðilum er skylt að tilskyld- 
um ákvæðum 7. gr. hér á eftir að veita 
hinu tilnefnda flugfélagi eða flugfélög- 
um hins samningsaðilans nauðsynleg 
leyfi vegna rekstursins. 

b) Áður en leyfi eru veitt til að hefja 
flugferðir þær, sem um ræðir í viðbætin- 
um, er samt hægt að krefjast þess af hin- 
um tilnefndu flugfélögum, að þau upp- 

fylli skilyrði þau í lögum þeim og á- 
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ACCORD RELATIF AUX 
TRANSPORTS AERIENS 

entre Plslande et le Grand-Duché 

de Luxembourg. 

Le Gouvernement d'Islande et le Gou- 
vernement du Grand-Duché de Luxem- 
bourg, considérant: 

— que les possibilités de Vaviation 
commerciale, en tant que mode de trans- 

port, se sont considérablement accrues; 
— qw'il convient d'organiser d'une 

maniére såre et ordonnée les communi- 
cations aériennes réguliéres et de pour- 
suivre dans la plus large mesure possible 
le développement de la coopération inter- 
nationale dans ce domaine; et 

— qwil y a lieu de conclure un accord 
ræglementant les communications aérien- 
nes réguliéres entre et á travers les terri- 
toires islandais et luxembourgeois; 

ont désigné des représentants á cet 
effet, lesquels dúment autorisés, sont 
convenus des dispositions suivantes: 

Article I 
a) Les Parties Contractantes s'accor- 

dent Pune á Tautre les droits spécifiés á 
PAnnexe ei-jointe pour Tétablissement 
des lignes internationales définies á 
cette Annexe, qui traversent ou desser- 

vent leurs territoires respectifs. 
b) Chaque Partie Contractante désig- 

nera une ou plusieurs entreprises de 
transports aériens pour Pexploitation des 

lignes qu'elle peut ainsi établir et déci- 
dera de la date d'ouverture de ces lignes. 

Article II 
a) Chaque Partie Contractante devra, 

sous réserve de Particle VII ci-aprés, dé- 

livrer Vautorisation d'exploitation néces- 
saire á Pentreprise ou aux entreprises dé- 
signées par Pautre Partie Contractante. 

b) Toutefois, avant d'étre autorisées á 

ouvrir les lignes définies á PAnnexe, ces 
entreprises pourront étre appelées á justi- 
fier de leur qualifications, conformément 
aux lois et réglements normalement 
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kvæðum, sem sett eru af flugyfirvöldum 
þeim, sem veita reksturs-réttindin. 

3. gr. 
Fargjöld og flutningsgjöld skulu á- 

kveðin á sanngjarnan hátt með sérstakri 
hliðsjón af réttlætanlegum sparnaði í 
rekstri, eðlilegum ágóða og þeim aðstæð- 
um, sem sérstaklega eiga við á hverri leið, 
t. d. hraða og aðbúnaði. 

4. gr. 
a) Samningsaðilar eru ásáltir um að 

gjöld fyrir afnot flughafna þeirra og 
annarra hjálpartækja, sem hvor samn- 

ingsaðili kann að leggja á flugfélög hins, 

skuli ekki vera hærri en gjöld innlendra 
loftfara, sem fást við sams konar flutn- 
ing milli landa, fyrir afnot slíkra flug- 
hafna og hjálpartækja. 

b) Eldsneyti, smurningsolíur, vara- 
hlutir og útbúnaður, sem eru í eða flutt 
eru um borð í flugvél á landsvæði ann- 
ars samningsaðila af flugfélagi, tilnefndu 
af hinum aðilanum eða fyrir reikning 
slíks flugfélags og ætlað er eingöngu 
loftförum þess félags, skulu njóta sömu 
kjara um tollálögur, skoðunargjöld eða 
önnur innanlandsgjöld og gilda um inn- 
lend flugfélög eða flugfélög þeirra ríkja, 
sem beztukjara njóta. 

c) Flugvélar svo og eldsneyti, smurn- 
ingsolíur, varahlutir, venjulegur útbúnað- 

ur og vistir, sem eru um borð í loftför- 
um, og eru i notkun flugfélaga þeirra, 
sem tilnefnd eru af öðrum samningsaðil- 
anum á flugleiðum þeim, sem samningur 
þessi fjallar um, skal undanþegið tolla- 
álögum, skoðunargjöldum og öðrum slík- 
um gjöldum við komu til eða brottför frá 
landsvæði hins samningsaðilans, jafnvel 
þótt loftförin eyði slíkum forða á flugi 
innan þess landsvæðis. 

appliqués par les autorités aéronautiques 
délivrant Pautorisation d'exploitation. 

Article III 
Les tarifs seront fixés á des taux rai- 

sonnables, en prenant particuliðrement 
en considération Péconomie de Pexploi- 
tation, un bénéfice normal et les carac- 
téristiques présentées par chaque ligne, 
telles que la rapidité et le confort. 

Article IV 
a) Les Parties Contractantes con- 

viennent que les charges imposées pour 
Putilisation des aéroports et autres faeili- 
tés par la ou les entreprises de trans- 
ports aériens de chacune d'elles n'excéde- 
ront pas celles qui seraient payées pour 
Vutilisation desdits aéroports et facilités 
par ses aéronefs nationaux affectés á des 

lignes internationales similaires. 
b) Les earburants, les huiles lubri- 

fiantes, les piðces de rechange et Véquipe- 
ment introduits ou pris á bord de Faéro- 
nef sur le territoire d'une Partie Con- 
tractante par une entreprise de transports 

aériens désignée par Pautre Partie Con- 
tractante ou pour le compte d'une telle 
entreprise et destinés uniqguement á V- 
usage des appareils de cette entreprise 
bénéficieront du traitement national ou 
de celui de la nation la plus favorisée en 
ce qui concerne les droits de douane, 

frais d'iinspection ou autres droits et 
taxes nationaux. 

ce) Tout aéronef utilisé par la ou les 
entreprises désignées par une Partie Con- 
tractante sur les lignes aériennes faisant 
Pobjet du présent Accord, ainsi que les 
carburants, les huiles lubrifiantes, les pié- 
ces de rechange, Téquipement normal et 
les provisions de bord retenus dans les 
aéronefs seront, á leur arrivée sur le 

territoire de Pautre Partie Contractante 
ou á leur départ, exempts de droits de 
douane, frais d'inspection ou autres droits 

et taxes similaires, méme si le matériel 

ci-dessus mentionné est employé ou con- 
sumé par ou sur ces aéronefs au cours 

de vols au-dessus dudit territoire.
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5. 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 því er snertir flug 
yfir landsvæði hans, á hæfnisskírteinum 

og leyfisbréfum, sem út eru gefin af öðru 

ríki handa hans eigin þegnum. 

6. 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 loft- 
fara meðan þan eru innan landsvæðis 

hans, skulu gilda um loftför flugfélags 
eða félaga hins aðilans. 

b) Farþegar, áhöfn og sendandi varn- 

ings, sem fluttur er loftleiðis, skulu ann- 

að hvort persónulega eða fyrir milli- 
söngu þriðja manns, sem kemur fram 

fyrir þeirra hönd og á þeirra ábyrgð, 
fylgja þeim lögum og ákvæðum, sem 
gilda á landsvæði hvors samningsaðila, 
um komu, dvöl og brottför farþega, á- 
hafnar eða farms, t. d. ákvæðum um 

komu, brottför, innflytjendur, vegabréf, 

toll og sóttkví. 

7. gr. 

Hvor samningsaðili um sig áskilur sér 
rétt til að synja flugfélagi, sem hinn að- 
ilinn hefur tilnefnt, um réttindi, eða aft- 

urkalla 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 

lögun; og ákvæðum þess ríkis, sem félag- 
ið rekur loftferðir um, sbr. 6. gr., eða 
fullnægir ekki skuldbindingum þeim, 
sem samningur þessi leggur því á herðar. 

Article V 
Les certificats de navigabilité, les bre- 

vets d'aptitude et les licences délivrés ou 
validés par une Partie CGontractante 
seront reconnus par Tautre Partie Con- 

tractante pour exploitation des lgnes 

définies á PAnnexe. Ghaque Partie Con- 

tractante se réserve, cependsnt, le droit 
de ne pas reconnaitre valables pour la 
circulation au-dessus de son propre terri- 
toire les brevets d'aptitude et les licences 
délivrés á ses propres resortissants par 
un autre Etat. 

Article VI 
a) Les lois et réglements de chaque 

Partie Contractante régissant Tentrée et 
la sortie de son territoire par les aéronefs 
affectés á la navigation internationale ou 
régissant exploitation et la navigation 
desdits aéronefs pendant qu'ils se trou- 

vent dans les limites de son territoire 
s'appliqueront aux aéronefs de Ventre- 
prise ou des entreprises de Pautre Partie 
Contractante. 

b) Les passagers, les équipages et les 
expéditeurs de marchandises seront tenus 

de se conformer, soit personnellement, 

soit par Pintermédiaire d'un tiers agissant 
en leur nom et pour leur compte, aux 
lois et réglements régissant sur le terri- 

toire de chaque Partie Contractante Ven- 
trée, le séjour et la sortie des passagers, 
équipages ou marchandises, tels que ceux 
qui s'appliquent á Pentrée, aux formali- 
tés de congé, á Pimmigration, aux passe- 
ports, aux douanes et á la quarantaine. 

Article VII 
Chaque Partie Contractante se réserve 

le droit de refuser ou de révoquer une 
autorisation d'exploitation á une entre- 

prise désignée par Tautre Partie Con- 
tractante lorsqu'elle n'a pas la preuve 
qu'une part importante de la propriété et 

le contróle effectif de cette entreprise sont 

entre les mains de ressortissants de une 
ou Vautre Partie Contractante ou lorsque 
Ventreprise ne se conforme pas aux lois 
et réglements visés á Tarticle VI ou ne 
remplit pas les obligations découlant du 
présent Accord. 
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8. gr. 
a) Samningsaðilar hafa komið sér sam- 

an um að vísa sérhverjum ágreiningi 
varðandi 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 geta þó með sam- 
komulagi sín 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. 

9. gr. 
Samning þennan svo og samþykktir 

allar, sem gerðar eru í framhaldi af hon- 
um, skal skrásetja hjá ráði alþjóðaflug- 

málastofnunarinnar, sem stofnað var með 
samþykkt um alþjóðaflugmál, er undir- 
rituð var í Chicago 7. desember 1944. 

10. gr. 
a) Samning þennan skal fullgilda og 

fer afhending fullgildingarskjalanna fram 
í Reykjavík eins fljótt og unnt er. Samn- 
ingurinn kemur til framkvæmda frá 
undirritunardegi, þó að fullgildingin hafi 
enn ekki farið fram. 

b) Við og við skulu samningsaðilar 
hafa samband sín á milli með nána sam- 
vinnu í huga til þess að ganga úr skugga 
um að framkvæmd á ákvæðum samnings- 
ins og viðbætisins sé framfylgt á viðun- 
andi hátt. 

c) Samning þennan og viðbæti ber að 
samræma við  alþjóðasamninga, sem 
samningsaðilar kunna að gerast aðilar 
að. 

d) Nú álítur annar hvor samningsaðili 
æskilegt að breyta ákvæðum samnings 

Article VII 
a) Les Parties Contractantes convien- 

nent de soumettre á Parbitrage tout dif- 
férend relatif á Pinterprétation et á Pap- 
plication du présent Accord ou de son 
Annexe qui ne pourrait étre réglé par 
voie de négociations directes. 

b) Un tel différend sera porté devant 
le Conseil de POrganisation de PAviation 
Civile Internationale créé par la Conven- 
tion relative á PAviation Civile Interna- 
tionale, signée á Chicago le 7 décembre 
1944. . 

c) Toutefois, les Parties Contractantes 
peuvent, d'un commun accord, régler le 
différend en le portant soit devant un 
Tribunal arbitral, soit devant toute autre 
personne ou organisme désigné par elles. 

d) Les Parties Contractantes s*engagent 
á se conformer á la sentence rendue. 

Article IX 
Le présent Accord et tous les contrats 

qui sy rapportent seront enregistrés 
aupræs du Conseil de POrganisation de 
PAviation Civile internationale créé par 
la Convention relative á PAviation Civile 
Internationale, signée á Chicago le 7 
décembre 1944. 

Article X 

a) Le présent Accord sera ratifié et les 

instruments de ratification seront 

échangés á Reykjavík dans le plus bref 
délai possible. Toutefois, en attendant la 

ratification, PAccord sera appliqué dés 
le jour de la signature. 

b) Dans un esprit d'étroite collabora- 
tion, les autorités aéronautiques com- 
pétentes des Parties Contractantes se con- 
sulteront de temps á autre en vue de s'- 
assurer de Papplication des principes dé- 
finis á PAccord et á son Annexe et de 
leur exécution satisfaisante. 

c) Le présent Accord et son Annexe 

devront étre mis en concurdance avec 
tout accord de caractöre multilatéral qui 
viendrait á Her les deux Contractantes. 

d) Si une Partie Contractante souhaite 

modifier les termes du présent Accord ou
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þessa eða vidbætis hans, og getur hann 
bå farið þess á leit, að viðræður fari fram 
um málið milli réttra flugyfirvalda. Slík- 
ar viðræður skulu hefjast áður en 60 
dagar eru liðnir frá því að beiðnin kom 
fram. Sérhver breyting á viðbætinum, 
sem yfirvöld þessi kunna að koma sér 
saman um, tekur gildi þegar hún hefur 
verið staðfest með erindaskiptum. 

e) Hvor aðili getur hvenær sem er til- 
kynnt hinum, að hann vilji segja upp 
samningi þessum. Skal þá jafnframt til- 
kynna það alþjóðaflugmálastofnuninni. 
Samningurinn skal falla úr gildi 12 mán- 
uðum eftir að hinn aðilinn tók við slíkri 
tilkynningu, nema samkomulag hafi orð- 
ið um að afturkalla hana áður en frest- 
urinn er liðinn. Viðurkenni samningsað- 
ilinn, sem tilkynningin var send ekki 
móttöku hennar, skal telja að hún hafi 
borizt honum 14 dögum eftir að hún barst 
í hendur alþjóðaflugmálastofnuninni. 

11. gr. 
Í samningi þessum og viðbæti hans 

skulu eftirgreind hugtök skilin svo sem 
hér segir, enda leiði eigi annað af sam- 

henginu: 
a) Hugtakið „flugmálayfirvöld“ skal, 

að því er varðar Ísland, tákna flugmála- 
ráðuneytið og hvern þann aðila, sem um- 
boð hefur til að framkvæma þau störf, 
er nú heyra undir það, 

og að því er Luxemburg varðar, flug- 
málaráðuneytið og hvern þann aðila, sem 
umboð hefur til að framkvæma störf þau, 

er nú heyra undir það. 

b) Hugtakið „tilnefnt flugfélag“ tákn- 

ar félags, sem flugmálayfirvöld annars 

samningsaðilans hafa skriflega tilkynnt 
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de son Annexe, elle pourra demander 67 
qu'une consultation ait lieu entre les auto- 
rités aéronautiques compétentes des Par- 
ties Contractantes, cette consultation de- 
vant commencer dans un délai de soi- 
xante jours á compter de la demande. 
Toute modification de PAnnexe convenue 
entre lesdites autorités entrera en vigueur 
dés qu'elle aura été confirmée par un 
échange de notes diplomatiques. 

e) Chaque Partie Contractante pourra 
á tout moment notifier á Pautre son désir 
de mettre fin au présent Accord. La noti- 
fication sera communiquée simultané- 
ment á POrganisation de Aviation Civile 
Internationale. La notification faite, le 
présent Accord prendra fin douze mois 
aprés la date de sa réception par Pautre 
Partie Contractante, á moins que ladite 
notification ne soit retirée d'un commun 
accord avant Pexpiration de ce délai. Si 
la réception de la notification nest pas 
accusée par la Partie Contractante, á 
laquelle elle a été adressée, elle sera tenue 
pour regue quatorze jours aprés sa ré- 
ception par POrganisation de PAviation 
Civile Internationale. 

Article XI 
Pour Fapplication du présent Accord 

et de son Annexe, sauf lorsque le texte 
en dispose autrement: 

a) Pexpression *autorité aéronautique“ 
signifie: 

en ce qui concerne Plslande: 
le "Ministére des Transports — Aéro- 

nautique Civile" ou bien toute personne 
ou organisme autorisés á exercer les 
fonetions actuellement du ressort du 

"Ministére des Transports —  Aéro- 
nautique Civile“. 

en ce qui concerne le Luxembourg: 

le "Ministöre des Transports — Aéro- 

nautique Civile“ ou bien toute personne 
ou organisme autorisés á exercer les 
fonetions actuellement du ressort du 

"Ministére des Transports — Aéro- 
nautique Civile“. 

b) Pexpression "entreprise désignée“ 
signifie une entreprise que les autorités 
aéronautiques de Fune des Parties Con- 

17. nóv.
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67 flugmálayfirvöldum hins aðilans, að þau 
17. nóv. hafi tilnefnt samkvæmt 1. og 2. gr. samn- 

ings þessa varðandi þær leiðir, sem 
greindar eru í þeirri tilkynningu. 

ec) Hugtakið „landsvæði“ hefur hér 
merkingu þá, sem sert er ráð fyrir í 2. gr. 
samþykktar um alþjóðaflugmál, er und- 
irrituð var í Chicago hinn 7. desember 
1944. 

d) Skýringar þær, sem eru i greinun- 
um a), b) og d) í 96. kafla samþykktar 
um alþjóðaflugmál, er undirrituð var í 
Chicago hinn 7. desember 1944 skulu 
gilda. 

Gjört í Reykjavík hinn 23. október 1952 
i tveim eintókum á íslenzku og frönsku, 
og skulu báðir textar jafngildir. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar 
Íslands 

Bjarni Benediktsson. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar 
stórhertogadæmisins Luxemburg 

V. Bodson. 

VIÐBÆTIR 

Flugfélög Íslands og Luxemburg, sem 
tilnefnd hafa verið, skulu njóta réttinda 

til yfirferðar og viðkomn án flutnings- 
réttinda á landsvæði hins aðilans, svo og 

réttinda til þess að nota flugvelli og þjón- 
ustu í sambandi við millilandaflug. Enn 
fremur skulu þau njóta réttinda til að 
taka við og skila farþegum, pósti og vör- 
im Í millilandaflutningi sarnkvæmt skil- 
yrðum þessa samnings. 

6 

tractantes ont notifiée par éerit aux 
autorités aéronautiques de Pautre Partie 
Contractante comme étant Tentreprise 
que cette Partie entend désigner aux 
termes des articles Í et H du présent 

Accord pour les routes mentionnées dans 
cette méme notification; 

c) le mot "territoire“ correspond á la 
définition qui en est donné á Particle 2 
de la Convention relative á PAviation 
Civile Internationale, signée å Chicago le 
7 décembre 1944; 

d) les définitions des paragraphes a), 
b) et d) å Varticle 96 de la Convention 
relative á PAviation Civile Internationale, 
signée á Chicago le 7 décembre 1944, sont 

considérées comme valables. 

Fait á Reykjavík, le 23 octobre 1952 
en double exemplaire, dans les langues 
islandaise et francaise, Pune et Pautre 

faisant également foi. 

Pour le Gouvernement 

d'Islande 

Bjarni Benediktsson. 

Pour le Gouvernement du 

Grand-Duché de Luxembourg 

V. Bodson. 

ANNEXE 

Les entreprises islandaises et luxem- 
bourgeoises désignées jouiront sur le 
territoire de Pautre Partie Contractante 

du droit de transit et du droit d'escale 

pour des fins non commerciales; elles 

pourront aussi utiliser les aéroports et 
les facilités complémentaires affectés au 

trafic international. Elles jouiront, en 

outre, sur le territoire de Pautre Partie 

Contractante du droit d'embarquer et du 
droit de débarquer en trafic international 
des passhagers, des envois postaux et des 
marchandises, aux conditions du présent 

Accord.
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I. 

Flugleiðir, sem íslenzkum flugfélögum 

er heimilt að starfrækja. 

Ísland með viðkomu á millistöðvum til 

Luxemburg eða stöðva þar fyrir handan 
í báðar áttir. 

II. 

Flugleiðir, sem flugfélögum Luxemburg 
er heimilt að starfrækja. 

Luxemburg með viðkomu á millistöðv- 
um til Íslands eða stöðva þar fyrir hand- 
an í báðar áttir. 

Tableau I 

Lignes qui peuvent étre exploitées par les 
entreprises islandaises de transports 

aériens. 

L'lslande via points intermédiaires vers 
Luxembourg, audelá ou non, et vice- 

versa. 

Tableau II 

Lignes qui peuvent étre exploitées par les 

entreprises luxembourgeoises de trans- 

ports aériens. 

Luxembourg via points intermédiaires 
vers VIslande, audelå ou non, et vice- 
versa. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 93 27. nóv. 1951, um breyting á lögum nr. 97 12. des. 

1945, um breyting á lögum nr. 44 19. júní 1933, um stofnun 

happdrættis fyrir Ísland. 

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

Þykki mínu: 

i 1. gr. 
I stað ,,30 000" í 1. gr. laganna komi: 35 000. 

2. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

gr. 

Gjört að Bessastöðum, 19. nóvember 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jónsson. 

1953 

67 
17. nóv. 

68 
19. nóv.
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23. sept. 
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TILSKIPUN 

um viðauka við tilskipun nr. 47 7. júlí 1953, um reglur til ad 

koma í veg fyrir árekstra á sjó. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Samkvæmt lögum nr. 56 23. júní 1932, um ráðstafanir til ör- 

yggis við siglingar, og tilskipun nr. 47 7. júlí 1953, um reglur til að koma 

í veg fyrir árekstra á sjó, eru hér með sett eftirfarandi nánari fyrirmæli og 
reglur, er fylgja skal á síldveiðum á íslenzkum skipum. 

1. gr. 

Með orðinu „herpinót“ er í reglum þessum átt við síldarnót, sem kastað er frá 

tveimur bátum, sem hvor um sig hefur helming nótarinnar innanborðs. „Hringnót“ 

er síldarnót, sem öll er höfð í einum báti og kastað frá honum eða sjálfu veiði- 

skipinu. 
2. gr. 

Nótabátar, sem hreyfast fyrir einhvers konar vélarafli, skulu hlíta sömu reglum 

um stjórn og siglingu sem önnur vélskip. Að nóttu til skulu þeir hafa uppi lögboðin 
siglingaljós samkvæmt a- og b-liðum 7. gr. tilskipunar nr. 47 7. júlí 1953, um reglur 

til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, meðan þeir eru lausir við veiðiskipið og hafa 

ekki byrjað að kasta nótinni. Sé um herpinótabáta að ræða, skal ein slík ljósasam- 

stæða vera fyrir báða. 
Eftir að byrjað er að kasta nótinni, skal hvor báturinn um sig aðeins hafa 

ljós samkvæmt d-lið 7. gr. téðra reglna. Þetta ákvæði á einnig við um hringnótabáta. 

3. gr. 

Skip eða bátur telst þá fyrst hafa byrjað að kasta nótinni, er hún rennur út 

viðstöðulaust. Það losar ekki skip eða bát frá skyldu til að víkja fyrir öðrum 

skipum eða bátum, þótt nokkur hluti nótarinnar sé dreginn á eftir skipinu eða 

bátnum í sjónum. 

4. gr. 

Þegar mörg skip eru saman komin til síldveiða á takmörkuðu svæði, skal 

skipstjórnarmönnum skylt að gæta fyllstu varúðar og fylgja nákvæmlega ákvæðum 

tilskipunar nr. 47/1953, um reglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó. 

Enginn skipstjórnarmaður má aðhafast neitt það, er truflað geti veiðar annarra 

skipa, svo sem að meina nótabátum að komast að sildartorfu, styggja sildartorfu 

að þarflausu eða kasta fyrir torfu, sem aðrir eru byrjaðir að kasta fyrir. 

5. gr. 
Brot á tilskipun þessari varða sektum allt að kr. 50.000,00, nema þyngri refs- 

ing liggi við að lögum. 
6. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi 1. janúar 1954 og fellur þá jafnframt úr gildi til- 

skipun nr. 78 29. júní 1949, um sama efni. 

Gjört í Reykjavík, 23. september 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ólafur Thors.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 16/1953, um breyting á lögum nr. 105/1951, um 
breyting á lögum nr. 117/1950, um breyting á lögum nr. 22/1950, um gengis- 
skráningu, launabreytingar, stóreignaskatt, framleiðslugjöld o. fl., og á lögum 

nr. 9/1951, svo og lögum nr. 70/1952. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir orðunum „og Í. des. 1953“ í 3. mgr. 1. gr. laganna komi: og enn fremur 

1. marz, 1. júní, 1. sept. og 1. des. 1954. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. nóvember 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 44 9. maí 1947, um varnir gegn útbreiðslu næmra 

sauðfjársjúkdóma og útrýmingu þeirra. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Á milli 1. og 2. málsgr. 7. gr. laganna komi ný málsgr., svo hljóðandi: 
Meðan upprekstrarfélög eða einstakar jarðir eru að einhverju leyti svipt að- 

gangi að beitilöndum sínum, skulu þeim heimil afnot annarra þeirra afréttarlanda, 
sem þau hafa til þessa haft afnot af, enda þótt lönd þessi liggi innan annars upp- 
rekstrar- eða sýslufélags, nema þau afnot komi í bága við nauðsynlegar sauðfjár- 
sjúkdómavarnir að dómi sauðfjársjúkdómanefndar. Afnot þessi skulu þó aðeins 
ná til svipaðrar fjártölu og upprekstrarfélög þessi eða ábúendur einstakra jarða ráku 
áður í landið. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 14. desember 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

22 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

70 
24. nóv. 

71 

14. des.
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LOG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd Norður- 

landasamning um gagnkvæmi varðandi greiðslur vegna skertrar starfshæfni. 

Forseti ÍsLANDs 

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

bykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að staðfesta fyrir Íslands hönd samning þann milli 

Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um gagnkvæmi varðandi 

greiðslur vegna skeritrar starfshæfni, sem undirritaður var á félagsmálaráðherra- 

fundi Norðurlanda í Reykjavík 20. júlí 1953 og prentaður er sem fylgiskjal með 

lögum þessum. 

2. gr. 

Þegar samningur sá, er um ræðir i 1. gr. hefur verið staðfestur, skulu ákvæði 

hans hafa lagagildi hér á landi. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Fylgiskjal. 

Milliríkjasamningur milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um 

gagnkvæmi varðandi greiðslur vegna skertrar starfshæfni. 

Forseti lýðveldisins Íslands, Hans Hátign konungur Danmerkur, forseti lýð- 

veldisins Finnlands, Hans Hátign konungur Noregs og Hans Hátign konungur 

Svíþjóðar, sem hafa komið sér saman um að gera með sér milliríkjasamning um 

gagnkvæmi varðandi greiðslur vegna skertrar starfshæfni, hafa útnefnt sem 

umboðsmenn sína: 
Forseti lýðveldisins Íslands: 

Forsætis- og félagsmálaráðherra, Steingrím Steinþórsson, 

Hans Hátign konungur Danmerkur: 

Vinnu- og félagsmálaráðherra, Poul Sörensen, 

Forseti lýðveldisins Finnlands: 
Félagsmálaráðherra, Vieno Simonen, 

Hans Hátign konungur Noregs: 

Félagsmálaráðherra, Aaslaug Aasland, 
Hans Hátign konungur Svíþjóðar: 

Félagsmálaráðherra, G. E. Stráng, 

sem, að fengnum nauðsynlegum umboðum, hafa orðið ásáttir um eftirfarandi: 

1. gr. 

Samningsríkin skuldbinda sig til þess að láta ríkisborgurum annars samnings- 

ríkis í té greiðslur vegna skertrar starfshæfni í samræmi við ákvæði þessa samnings. 

Kona, sem ekki er sjálf ríkisborgari í samningsríki, en er eða var síðast gift 

ríkisborgara hlutaðeigandi ríkis, nýtur sama réttar og ríkisborgari þess ríkis. 

Enn fremur nýtur sá, sem áður hefur átt ríkisfang í samningsríki og hefur ekki 

öðlazt ríkisfang í öðru ríki, sama réttar og ríkisborgarar þess ríkis.
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2. gr. 
Greidslur vegna skertrar starfshæfni taka samkvæmt samningi þessuin til 

Örorkulífeyris, gervilima, svo og ráðstafana varðandi lækningu, þjálfun og vinnu. 

3. gr. 
Um skilyrðin fyrir rétti til greiðslna, sem samningurinn tekur til, svo og um 

upphæð greiðslnanna og útreikning, fer eftir reglum dvalarlandsins. 
Til þess að öðlast rétt til örorkulífeyris í dvalarlandinu verður hlutaðeigandi þó 

annaðhvort að hafa dvalið þar samfleytt í a. m. k. 5 árin næstu áður en krafa um 
hann er borin fram, eða hafa dvalið þar a. m. k. síðasta árið áður en krafan er borin 
Íram og hafa á þessum tíma verið a. m. k. eitt ár líkamlega og andlega fær um að 
inna af höndum venjuleg störf. Til þess að öðlast rétt til annarra greiðslna sam- 
kvæmt þessum samningi, þ. e. gervilima og ráðstafana varðandi lækningar, þjálfun 
og vinnu, verður hlutaðeigandi að hafa eignazt fast heimili í dvalarlandinu. Fjarvera 
frá dvalarlandinu um stundarsakir skiptir ekki máli. 

4. gr. 
Dvalarlandið skal standa straum af kostnaði við greiðslur samkvæmt samn- 

ingi þessum. 5. gr. 

Ef löggjöf samningsríkis hefur að geyma reglur um það, að örorkulifeyrisþegi 
skuli, er hann nær ákveðnum aldri, fá ellilífeyri í stað örorkulífeyris, skulu örorku- 
lífeyrisþegar, sem eru ríkisborgarar annarra samningsríkja, hefja töku ellilíf- 
eyris eftir sömu reglum og ríkisborgarar dvalarlandsins. 

6. gr. 
Samningur þessi skerðir ekki rétt samningsríkjanna til þess að setja almennar 

reglur um rétt erlendra manna til dvalar í hlutaðeigandi landi. Slíkar reglur mega 
þó ekki opna leið til þess að sniðganga samning þenna. 

7. gr. 
Samning þenna skal fullgilda og fullgildingarskjölunum skal, svo fljótt sem 

unnt er, komið til varðveizlu í íslenzka utanríkisráðuneytinu. 
Samningurinn gengur í gildi fyrsta dag næsta mánaðar eftir að liðnir eru 

tveir heilir almanaksmánuðir frá afhendingu fullgildingarskjalanna. 

8. gr. 
Vilji eitthvert samningsríkjanna segja samningnum upp, skal skrifleg til- 

kynning um það send íslenzku ríkisstjórninni, en hún skal þegar skýra hinum 
samningsríkjunum frá því og hvaða dag tilkynningin barst henni í hendur. 

Uppsögnin gildir aðeins fyrir það land, sem hana hefur tilkynnt, og gildir 
hún frá 1. janúar að liðnum a. m. k. sex mánuðum frá því er íslenzka ríkisstjórnin 
tók við tilkynningu um uppsögnina. 

Samninginn skal varðveita í skjalasafni íslenzka utanríkisráðuneytisins, og 
skal það láta ríkisstjórnum allra samningsríkjanna í té staðfest afrit af honum. 

Þessu til staðfestu hafa umboðsmenn hvers ríkis fyrir sig undirritað samn- 
ing þenna. 

Gert í Reykjavík í einu eintaki á íslenzku, dönsku, finnsku, norsku og sænsku, 
en að því er sænskuna snertir í tveim textum, öðrum fyrir Finnland, en hinum 
fyrir Svíþjóð, hinn 20. júlí 1953. 

Steingrímur Steinþórsson. 
Aaslaug Aasland. 
G. E. Stráng. 
Poul Sörensen. 
Vieno Simonen. 

1953 

72 
16. des.
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Lokabókun. 

Í sambandi við undirritun í dag á samningi milli Íslands, Danmerkur, Finn- 

lands, Noregs og Svíþjóðar um gagnkvæmi varðandi greiðslur vegna skertrar 

starfshæfni hafa umboðsmenn samningsríkjanna lýst yfir því, sem hér fer á eftir: 

Það hefur verið tilætlun samningsríkjanna að veita ríkisborgurum hinna rikj- 

anna rétt til greiðslna vegna skertrar starfshæfni eftir þeim reglum, sem gilda í 

dvalarlandinu. 

Þegar um er að ræða greiðslur samkvæmt heimild í lögum, hvort sem þær eru 

fólgnar i örorkulifeyri, gervilimum eða ráðstöfunum varðandi lækningu, þjálfun 

eða starf, skulu þær vera hinar sömu til þeirra, sem samningurinn tekur til, og 

ríkisborgara landsins. Að því er tekur til viðbótargreiðslna, sem háðar eru ákvörð- 

unum einstakra sveitarfélaga, skal hvert ríki leitast við að tryggja þeim, sem samn- 

ingurinn tekur til, einnig slíkar greiðslur. 

Að því er tekur til Danmerkur skal það fram tekið, að skilyrði fyrir örorku- 

lífeyri, einnig að því er snertir ríkisborgara hinna samningsríkjanna, er það, að 

hlutaðeigandi sé meðlimur dönsku örorkutrygginganna, en skyldan til þess að 

leita upptöku í tryggingarnar, sem lögð er á danska ríkisborgara, tekur ekki til 

ríkisborgara hinna samningsríkjanna. 

Til skýringar á því, hversu víðtækur samningur þessi er, hafa hin einstöku ríki 

lýst yfir því, að samkvæmt núgildandi löggjöf falli eftirtaldar greiðslur undir 

samninginn: 

Á Íslandi: 

1. Greiðslur samkvæmt almannatryggingalögunum, nr. 50/1946, og viðaukalögum, 

nr. 38/1953: 

a. Örorkulifeyrir samkvæmt 18. og 19. gr. almannatryggingalaganna, sbr. 5. gr. 

viðaukalaganna. 

b. Barnalífeyrir samkvæmt 20. og 22. gr. almannatryggingalaganna, sbr. 5. gr. 

viðaukalaganna. 

c. Örorkustyrkur samkvæmt 3. bráðabirgðaákvæði almannatryggingalaganna. 

d. Makabætur samkvæmt 38. gr. almannatryggingalaganna, sbr. 5. gr. viðauka- 

laganna. 

e. Ellilífeyrishækkun samkvæmt 17. gr. almannatryggingalaganna. 

f. Sjúkrasamlagsiðgjöld samkvæmt 6. tölulið 23. gr. viðaukalaganna. 

9. Greiðslur samkvæmt lögum nr. 78/1936, 1. gr. 3. mgr. og 6. gr. 4. mgr. sbr. 

8. gr. (gervilimir). 

Í Danmörku: 

Örorkulifeyrir ásamt viðaukum samkvæmt almannatryggingalögunum. 

Aðstoð og hjúkrun samkvæmt 62. gr. almannatryggingalaganna. 

RBáðstafanir samkvæmt 60. gr. almannatryggingalaganna. 

Aðstoð til langvarandi sjúklinga samkvæmt 247. og 248. gr. framfærslulaganna. sm
 

co
 

DO 
pm 

Í Finnlandi: 

1. Lífeyrir vegna vanhæfis til vinnu, sem reglur eru um í lögum um veitingu 

lífeyris frá 31. maí 1937, svo og sjúkrahjálp sú, sem ræðir um i öl gr. nefndra 

laga, og yrkisnám og veiting vinnutækja og annarra hjálpartækja. 

2. Öryrkjaumönnun samkvæmt lögum um umönnun öryrkja frá 30. desember 1946. 

3. Örorkustyrkir samkvæmt lögum um örorkustyrki frá 14. júní 1951,
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Í Noregi: 
Í. Greiðslur samkvæmt lögum frá 19. juni 1936, um öryrkja. 
2. Aðstoð til blindra og öryrkja samkvæmt bráðabirgðalögum frá 16. júlí 1936, 

um aðstoð við blinda og öryrkja. 
3. Yrkisnám og kennsla nýs starfs fyrir þá, sem eru vinnufærir að nokkru, í 

þeim sérstofnunum, sem að öllu eða nokkru leyti eru starfræktar á ríkisins 
kostnað. 

Í Svíþjóð: 
1. Örorkulífeyrir og sjúkrastyrkur samkvæmt lögum frá 29. júní 1946, um lífeyris- 

greiðslur ásamt vísitöluuppbót, makabótum, húsnæðisuppbót og blindraupp- 
bót á slíkar greiðslur. i NE 

2. Sérstakar barnauppbætur fyrir bårn örorkulifeyrisþega og þeirra, sem rétt eiga 
á sjúkrastyrkjum samkvæmt lögum frá 26. júlí 1947, um sérstakar. barnaupp- 
bætur til barna ekkna og öryrkja o. fl. i 

3. Rådstafanir framkvæmdar eða styrktar af ríkinu til þess að koma í veg fyrir 
örorku, svo og starfs- og öryrkjaumönnun, sem framkvæmd er eða styrkt af 
ríkinu, þar með talin umönnun daufdumbra og blindra. 

Hafi dvöl — að undanskilinni fjarvist um stundarsakir — staðið í fimm ár eða 
lengur, ber að skilja fjarvist um stundarsakir samkvæmt 3. gr. samningsins sem 
fjarvist, er ekki standi lengur en fjóra mánuði. Hafi dvölin — að undanskilinni 
fjarvist um stundarsakir — staðið skemur en 5 ár, ber að skilja fjarvist um stundar- 
sakir samkvæmt 3. gr. samningsins sem fjarvist, er ekki standi lengur en 1 mánuð. 
Í báðum tilvikunum má Þó lita á fjarvist í lengri tíma sem hún sé um stundarsakir, 
þegar sérstakar ástæður mæla með því, þannig má taka tillit til þess, hve lengi 
hlutaðeigandi hefur dvalið í dvalarlandinu samanlagt og ástæðurnar fyrir fjarvistinni. 

Þessi lokabókun gengur í gildi samtímis ofannefndum samningi og skal hafa 
sömu verkanir og ná til sama tíma og hann. 

Þessu til staðfestu hafa umboðsmenn allra samningsríkjánna undirritað loka- 
bókun þessa. 

Steingrímur Steinþórsson. 
Aaslaug Aasland. 
G. E. Stráng. 
Poul Sörensen. 
Vieno Simonen. 

Gjört í Reykjavík, 16. desember 1958. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

1953 

72 
16. des.
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73 AUGLYSING 
17. des. 

um framlengingu vidskiptasamnings vid Spån. 

Med erindum, dags. 21. og 26. nåvember 1953, milli sendiherra Íslands á 

Spáni, Péturs Benediktssonar, og Don Alberto Martin Artajo, utanríkisráðherra 

Spánar, var gert í Madrid samkomulag milli ríkisstjórnar Íslands og ríkisstjórnar 

Spánar um að framlengja um eitt ár viðskiptasamning þann milli Íslands og 

Spánar, er undirritaður var í Madrid 17. desember 1949 og síðan framlengdur í 

desember 1950, í desember 1951 og aftur í desember 1952. 

Samningurinn gildir því til ársloka 1954. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 17. desember 1953. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

TÅ LOG 

17, des. um breyting á lögum nr. 83 26. nóv. 1948, um skattfrelsi vinninga o. fl. 

varðandi happdrættislán ríkissjóðs. 

Forseti ÍSLANDS 

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

bykki mínu: 
1. gr. 

2. gr. laganna orðist svo: 

Krafa um áfallinn vinning fyrnist á 15 árum frá gjalddaga. Sé vinningsins ekki 

vitjað innan þess tíma, verður hann eign ríkissjóðs. 

2. gr. 

Ákvæði 1. gr. taka einnig til vinninga þeirra, sem þegar hafa verið útdregnir. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 17. desember 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L.S. 

  

Eysteinn Jónsson.
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LOG 
um framlenging á gildi II. kafla laga nr. 100/1948, um dýrtíðarráðstafanir 

vegna atvinnuveganna. 

ForsETI ÍstanDs 
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 III. kafla laga nr. 100/1948 og 2.—5. gr. 

laga nr. 112/1950, skulu gilda til 31. des. 1954 með Þeim breytingum, sem greinir 
i 2. og 3. gr. hér á eftir. 

2. gr. 
Í stað 2. og 3. málsl. 1. málsgr. 21. gr. laga nr. 100/1948 komi: Heildsala er 

undanþegin söluskatti samkv. 22. gr., en til heildsölu telst ekki sala fyrirtækja á 
eigin framleiðslu. Einnig er undanþegin söluskatti samkv. 22. gr. umboðsþóknun 
fyrir að útvega vörur frá útlöndum. Sala eða afhending heildsala á vörum er því 
aðeins undanþegin söluskatti, að vörurnar séu seldar eða afhentar aðilum, sem eru 
söluskattskyldir af sölu eða afhendingu sams konar vara. 

3. gr. 
22. gr. laganna orðist þannig: 
Af sölu og annarri veltu atvinnufyrirtækja og annarra skattskyldra aðila skal 

greiða söluskatt sem hér segir: 

a. 2% af sölu eða afhendingu smásala eða smásölufyrirtækja, enda hafi aðilar 
þessir eða aðilar í félagi eða í sambandi við þá ekki framleitt eða unnið að 
vörum þeim, sem þeir selja eða láta af hendi, 

b. 3% af annarri sölu eða veltu, þar með talin umboðssala, sala eða afhending, 
vinna og þjónusta látin í té af iðnaðarmönnum og iðnaðarfyrirtækjum, mat- 
sölu-, veitinga- og gistihúsum, sýningar í kvikmyndahúsum, leikhúsum, flutn- 
ingastarfsemi, lausafjárleiga og þess háttar. 

Af sölu bóksala á bókum í umboðssölu skal þó aðeins greiða skattinn af 
umboðsþóknun hans. 

Nú kaupir innlendur iðnaðarmaður eða framleiðandi eða fær afhenta vöru til 
framleiðslu sinnar frá öðrum innlendum iðnaðarmanni eða framleiðanda, sem búið 
hefur vöruna til eða unnið að henni, og í viðskiptum þeirra er söluskatti bætt við 
verð eða verðmæti vörunnar, og skal þá endurgreiða söluskattinn vegna þessara 
viðskipta eftir nánari reglum, settum af fjármálaráðherra. Sama gildir um aðvinnslu 
á vörum, sem innlendur iðnaðarmaður eða framleiðandi fær annan innlendan iðn- 
aðarmann eða framleiðanda til að gera á framleiðsluvöru sinni. 

Söluskattur vegna viðskipta miðast við heildarandvirði vöru án frádráttar 
nokkurs annars kostnaðar en söluskatts þess, er verið er að leggja á, greiða og halda 
eftir, og án tillits til þess, í hverju greiðsla er fólgin, og þótt um sé að ræða skipti 
gegn vöru eða þjónustu. Sé um að ræða skipti á vörum og þjónustu, afhendingu vara 
án endurgjalds, úttekt eiganda úr eigin fyrirtæki eða ef greitt er i vörum eða í þjón- 
ustu, skal miða við almennt gangverð í sams konar viðskiptum. Komi upp ágrein- 
ingur um það, hvað sé almennt gangverð í viðskiptum af þessu tagi eða hvort um 
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75 sams konar vidskipti sé ad ræda, sker rikisskattanefnd úr þeim ágreiningi til 

17. des. fullnaðar. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1954. 

Gjört að Bessastöðum, 17. desember 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. SJ)   

Eysteinn Jónsson. 

76 LOG 
23, des. 

ik 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. 

Á árinu 1954 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 flugvélabenzíini, 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. 

B. Verðtoll samkvæmt sömu lögum með 45% álagi, þó ekki af vörum þeim, sem 

taldar eru í 2. gr. 

2. gr. 

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

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

— 10 — 1—7, korn, ómalað. 

— 11 — 1—12, mjöl og grjón. 

—= 17 — 1—6, sykur. 

— 99 — 6—38, drykkjarvörur og ymislegir vökvar. 

9, tobak. 

— 25 — 10, salt. 
— 27 — 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. 

Á árinu 1954 skal heimilt að fella niður aðflutningsgjöld af: 

a. Belgávöxtum, sem teljast til nr. 5—6 í 7. kafla tollskrár. 

b. 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.
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d. Kaffi, óbrenndu eða brenndu og möluðu, sem telst til nr. 1—2 í 9. kafla 

tollskrár. 
e. Sykri, sem telst til nr. 1—6 í 17. kafla tollskrár. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1954. 

Gjört í Reykjavík, 23. desember 1958. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta ýmis gjöld 1954 með viðauka. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta á árinu 1954 með viðauka eftirtalin gjöld 

til ríkissjóðs: 
a. Með 100% viðauka vitagjald samkv. lögum nr. 17 11. júlí 1911 og síðari lögum 

um breyting á þeim lögum. 
bh. Með 140% viðauka aukatekjur ríkissjóðs, sem taldar eru í lögum nr. 27. 27. júní 

1921, að undanteknum sjöldum samkv. VII. kafla laganna, sem innheimtist með 
75% álagi. 

ce. Með 140% viðauka stimpilgjald, leyfisbréfagjald og lestagjald. 
d. Með 200% viðauka gjöld samkv. IX. kafla laga nr. 68 5. júní 1947, um eftirlit með 

skipum, að undanskildum gjöldum samkv. 58. gr. laganna. 
e. Með 560% álagi gjald af innlendum tollvörutegundum samkv. lögum nr. 60 1939, 

nema af gosdrykkjum samkv. 1. tölulið 4. kafla, 2. gr., með 680% álagi, öli 
samkv. 3. tölulið sama kafla með 740% álagi og kaffibæti samkv. 1. lið 3. kafla 
með 50% álagi. 

2. gr. 
Álagið skal reikna þannig, að hver gjaldeining hækki um þann hundraðshluta, 

sem um ræðir í 1. gr., en broti úr eyri, sem myndast við viðbót þessa, skal sleppt. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1954. 

Gjört í Reykjavík, 23. desember 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Eysteinn Jónsson. 
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FORSETABREF 

um frestun å fundum Alpingis. 

ForsEeti fsLANDS 

gjörir kunnugt: að ég, að tilskildu samþykki Alþingis, veiti forsætisráðherra um- 
boð til þess að fresta um sinn fundum Alþingis, 73. löggjafarþings, frá 18. 
desember 1953, enda verði þingið kvatt til framhaldsfunda eigi síðar en 
5. febrúar 1954. 

Gjört að Bessastöðum, 18. desember 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) HI 

Ólafur Thors. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 30 19. júní 1933, um sjúkrahús o. fl. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir 10. gr. laganna komi ný grein, er verður 11. gr., svo hljóðandi: 
Úr ríkissjóði greiðist árlegur rekstrarstyrkur til viðurkenndra almennra 

sjúkrahúsa sýslu-, bæjar- og sveitarfélaga, og miðast hæð styrksins annars vegar við 
stærð og búnað sjúkrahúss, en hins vegar við legudagafjölda sjúklinga á sjúkra- 
húsinu á ári hverju sem hér segir: 

1. Sjúkrahús með 20 sjúkrarúmum eða færri: 5 krónur á legudag. 
2. Sjúkrahús með yfir 20 sjúkrarúmum, enda veiti því forstöðu sérstakur fast- 

launaður sjúkrahúslæknir: 10 krónur á legudag. 
3. Sjúkrahús með yfir 100 rúmum, er starfar a. m. k. í tveimur aðaldeildum, lyf- 

lækninga- og handlækningadeild, með tilheyrandi sérfróðu læknaliði, enda 
annar búnaður þess við hæfi: 20 krónur á legudag. 

Ráðherra er heimilt að gera það að skilyrði fyrir styrkveitingu samkvæmt 
ákvæðum þessarar greinar, að hlutaðeigandi sjúkrahús tryggi rekstrarafkomu 
sína með því að taka hæfilegt aukagjald umfram almennt dagsjald af sjúklingum 
frá nágrannasveitarfélögum, er sjúkrahússins hafa not, en hafa sjálf ekki með 
höndum sérstakan sjúkrahúsrekstur, ella sé sjúkrahúsinu tryggður með samningi 
hæfilegur árlegur rekstrarstyrkur af hendi slíkra sveitarfélaga. 

2. gr. 
Lög þessi ganga í gildi þegar í stað, og greiðist rekstrarstyrkur til sjúkrahúsa 

syslu-, bæjar- og sveitarfélaga samkvæmt þeim í fyrsta skipti fyrir árið 1953, en 
samkvæmt ákvæðum fjárlaga 1954, og þannig áfram.
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Þegar lög þessi hafa öðlazt gildi, skal fella 1. gr. þeirra, ásamt 1. og 2. efnis- 79 
málsgr. 1. gr. laga nr. 33 12. febr. 1945 með áorðinni breytingu samkvæmt lögum 23. des. 
nr. 24 20. apríl 1949 og lögum nr. 24 16. febr. 1953, inn í meginmál laga nr. 30 19. 
júní 1933, um sjúkrahús o. fl, og gefa þau út af nýju með fyrirsögn: Sjúkra- 
húsalög. 

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1958. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

  

  

(L. S.) 
Ingólfur Jónsson. 

LÖG 80 
… . a 23. des. 

um breyting á lögum nr. 75 22. júní 1921, um stimpilgjald. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir 3. mgr. 38. gr. kemur ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Enn fremur er ráðuneytinu heimilt að ákveða, að ábyrgðartryggingarskírteini 
skuli stimplast með allt að 8% af fyrsta ársiðgjaldi. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. desember 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. 8.) Eysteinn Jónsson. 

LÖG 81 
23. des. 

um breyting á lögum nr. 22 19. marz 1950, um gengisskråningu, launabreyt- 

ingar, stóreignaskatt, framleiðslugjöld o. fl. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

2. mgr. 13. gr. laganna orðist svo: 
Skilyrði bóta er, að innstæðufjárhæðin hafi verið talin fram til skatts. Þó 

skal þetta skilyrði ekki ná til innstæðufjár ófjárráða sparifjáreigenda, sem voru 
yngri en 16 ára í lok júnímánaðar 1946. Bætur skal miða við heildarinnstæðufjárhæð 
eins og hún var í árslok 1941 og í lok júnímánaðar 1946, og skal miða við lægri inn-
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81 stæðufjárhæðina. Bætur skal ekki greiða á heildarinnstæðufjárhæðir manna, sem 
23. des. lægri eru en kr. 200.00. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 23. desember 1958. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson. 

82 LÖG 
23. des. 

i um breyting á lögum nr. 94 19. júní 1933, um tékka. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Á eftir 46. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi: 
Nú eru almennir útlánsvextir banka hærri en 6 af hundraði á ári, og skal þá 

heimilt að krefja um vexti af tékka í samræmi við það þrátt fyrir ákvæði 45. og 
46. gr. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson. 

83 LÖG 
23. des. A , 

um breyting á lögum nr. 93 19. júní 1933, um víxla. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Á eftir 49. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi: 
Nú eru almennir víxilvextir banka hærri en 6 af hundraði á ári, og skal þá 

heimilt að krefja um vexti af víxli í samræmi við það þrátt fyrir ákvæði 48. og 
49. gr. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. desember 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson.
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LOG 

um þingfararkaup alþingismanna, lífeyrissjóð o. fl. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 

Greiða skal alþingismönnum í grunnlaun kr. 130.00 á dag, meðan Alþingi stendur 
yfir. Verðlagsuppbót skal greiða á þingfararkaup eftir reglum, er gilda um verð- 
lagsuppbætur á laun starfsmanna ríkisins á hverjum tíma. 

Nú getur alþingismaður ekki gegnt þingstörfum vegna veikinda, og skal honum 
eigi að síður greitt þingfararkaup, þó eigi lengur en til loka þess þings, er hann hefur 

verið kvaddur til setu á. 
Ráðherra, sem ekki er alþingismaður, á rétt á sama þingfararkaupi sem alþingis- 

maður og nýtur að öllu leyti þeirra réttinda, sem alþingismönnum eru ákveðin í 
lögum þessum. 

Þingmenn halda kaupi sínu að fullu, þótt Alþingi sé frestað um stundarsakir, 
þó eigi lengur en 30 daga auk fría um hátíðar, svo og þann tíma, sem þeir þurfa til 
þess að komast frá heimili sínu til þings og aftur heim frá þingi. 

Sameinað Alþingi kýs hlutfallskosningu í byrjun hvers þings 5 manna nefnd, 
þingfararkaupsnefnd, er úrskurðar þingfararkaupsreikninga alþingismanna, en for- 

setar ávísa fjárhæðunum úr ríkissjóði. 

2. gr. 
Reisa skal þingmannabústað svo fljótt sem því verður við komið. Skal undirbún- 

ingur, svo sem staðarval, uppdráttur o. s. frv., hafinn nú þegar og honum lokið á 
árinu 1954. Kostnaður við bygginguna greiðist úr ríkissjóði. Rekstur bústaðarins 
telst með alþingiskostnaði. 

Þar til lokið hefur verið byggingu þingmannabústaðar, er ríkisstjórninni heimilt 
að leigja húsnæði til þessara nota. 

3. gr. 
Þegar komið hefur verið upp þingmannabústað samkv. 2. gr. þessara laga, eiga 

þeir alþingismenn, sem verða að hafa dvalarstað í Reykjavík vegna fjarlægðar frá 
heimili sínu, rétt á að fá hæfilegt húsnæði ásamt húsgögnum til íbúðar í bústaðnum 
endurgjaldslaust þann tíma, er Alþingi stendur yfir. 

4. gr. 

Meðan ákvæði 3. gr. þessara laga koma ekki til framkvæmdar, skal ríkisstjórnin 
sjá þeim alþingismönnum, sem þar um ræðir, fyrir hæfilegu húsnæði til íbúðar, með- 
an Alþingi stendur yfir, þeim að kostnaðarlausu. Kjósi alþingismaður að sjá sér 
sjálfur fyrir húsnæði, er það heimilt, og fær hann þá þann kostnað endurgreiddan 
eftir reikningi, er þingfararkaupsnefnd úrskurðar. 

5. gr. 
Þeir alþingismenn, sem búsettir eru utan Reykjavíkur, eiga rétt á að fá endur- 

greiddan ferðakostnað eftir reikningi, er þingfararkaupsnefnd úrskurðar, svo og 
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84 dvalarkostnað samkvæmt ákvörðun sömu nefndar. Þetta ákvæði gildir þó ekki um 
24. des. þá alþingismenn, sem fasta atvinnu hafa í Reykjavík við önnur störf, meðan Alþingi 

stendur yfir, þótt þeir eigi heimilisfang annars staðar. 
Vilji alþingismaður ekki hlíta úrskurði þingfararkaupsnefndar samkv. lögum 

þessum, getur hann skotið honum til sameinaðs Alþingis, sem þá fellir endanlegan 
úrskurð um ágreiningsatriðin. 

6. gr. 
Alþingismenn skulu greiða í lifeyrissjóð 4% — fjóra af hundraði — af þingfarar- 

kaupi sínu, sbr. 1. gr., eins og það er á hverjum tíma. Skal upphæðin dragast frá kaup- 
inu mánaðarlega og greiðast sjóðnum, ásamt mótframlagi, er greiðist af alþingis- 
kostnaði, að upphæð 6% — sex af hundraði — af greiddu þingfararkaupi. Lifeyris- 
sjóðinn skal ávaxta í sérstakri deild í Tryggingastofnun ríkisins, sem annast um 
allar greiðslur úr sjóðnum, innheimtir iðgjöldin og ávaxtar eignir hans. Trygginga- 
stofnunin annast einnig bókhald fyrir sjóðinn. Forsetar Alþingis hafa með höndum 
stjórn sjóðsins ásamt Tryggingastofnun ríkisins. 

7. gr. 
Þegar alþingismaður hefur látið af þingmennsku, og er 65 ára að aldri eða 

öryrki, á hann rétt á lífeyri úr sjóðnum eftir þeim reglum, sem fyrir er mælt í 8. gr. 
þessara laga. Sama gildir og um alla núverandi og fyrrverandi alþingismenn, sem 
á lífi eru, þegar lög þessi öðlast gildi, þótt þeir hafi ekki áður greitt iðgjöld til 
sjóðsins. 

8. gr. 
Alþingismaður, sem uppfyllir ákvæði 7. gr. þessara laga, á rétt á lifeyri sem hér 

segir: 

Fyrir þriggja kjörtímabila eða 10 til 20 ára þingsetu 50% — fimmtíu af hundraði. 
— Fyrir meira en 20 ára þingsetu 60% -—- sextíu af hundraði. — 

Hundraðshluti miðast við dagkaup alþingismanns, eins og það er greitt á hverj- 
um tíma, margfaldað með þeim dagafjölda, sem hlutaðeigandi alþingismaður sat 
á Alþingi síðustu fimm árin, deilt með tölunni 5. Þingár telst frá þeim degi, er al- 
þingismaður er kosinn. 

9. gr. 
Alþingismaður, sem setið hefur á Alþingi skemur en þrjú kjörtímabil eða 10 

ár, á ekki rétt á lífeyri, þótt hann hafi greitt í lífeyrissjóð alþingismanna. Hins vegar 
á hann rétt á að fá endurgreidd úr sjóðnum iðgjöld sín öll, þegar hann lætur af þing- 
störfum. 

10. gr. 
Halli sá, sem verða kann á lifeyrissjóðnum vegna lifeyrisgreiðslna samkvæmt 

lögum þessum, skal greiddur úr ríkissjóði, og telst hann með alþingiskostnaði. 

11. gr. 
Maki alþingismanns, sem rétt hefur til lifeyris samkvæmt lögum þessum, 

á rétt á að fá 50% -— fimmtíu af hundraði — af lífeyri maka síns að honum látnum. 

Sé maki látins fyrrverandi alþingismanns á lífi, þegar lög þessi öðlast gi'di, á 
hann sama rétt til lífeyris og hann hefði öðlazt, ef maki hans hefði þá verið á lifi. 

12. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 36 28. nóv. 1919, um þingfararkaup 

alþingismanna, og lög nr. 9 13. febr. 1943, um breyting á þeim lögum.
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13. gr. 84 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og skal reikna kaup alþingismanna samkvæmt þeim 24. des. 

á reglulegu Alþingi árið 1953. 

Gjört í Reykjavík, 24. desember 1958. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ólafur Thors. 

LÖG 85 

  

24. des. 
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. 
Forseti ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 
2. gr. laga nr. 66/1944 orðist svo: 

Í laga- og hagfræðideild eru 4 prófessorar í lögfræði og 2 dósentar í viðskipta- 
fræðum, 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. desember 1958. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
Bjarni Benediktsson. 

LÖG 86 
24. des. 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta skemmtanaskatt 

með viðauka árið 1954. 
Forseti ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

bykki mínu: 

1. gr. 
Skemmtanaskatt samkvæmt lögum nr. 56 31. maí 1927 skal árið 1954 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, 24. desember 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Bjarni Benediktsson.



1953 

87 
24, des. 

194 

FJÅRLOG 

fyrir årid 1954. 

Forseti fSLANDS 

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

. Aukatekjur 
. Stimpilgjald 
. Vitagjald 

„ Leyfisgjöld 

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Tekjur: 

1. gr. 
Árið 1954 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: 
  

Tekju- og eignarskattur, að meðtöldum tekjuskattsauka 
Stríðsgróðaskattur .............020..000.0.00.. 6800000 
Þar af hluti bæjar- og sveitarfélaga 3400000 

Vörumagnstollur 
Verðtollur 
Innflutningsgjald af benzini 
Gjald af innlendum tollvörum 

ONO NOKKRIR OK KR 

sr... 

Se... 

so. 0000. 

Fasteignaskattur 
Lestagjald af skipum 
Bifreiðaskattur 

sr... 0... 

sr. 

Leyfisbréfagjald 
Veitingaskattur 
Útflutningsleyfagjöld 

Söluskattur ........02000000. ss ss 

sr... 

Samtals .. 

kr. kr. 
  

56 500 000 

3 400 000 
  

24 000 000 
117 000 000 

9 500 000 
7 200 000 
  

700 000 
300 000 

3 300 000 
  

4 500 000 
10 500 000 
1000 000 

200 000 
2 500 000 

500 000 
  

59 900 000 

157 700 000 

4 300 000 

19 200 000 
95 500 000 

2 200 000 
      338 800 000 
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3. gr. 

Tekjur af rekstri rikisstofnana eru åætladar: 

kr. kr. 

A. 
1. Rekstrarhagnaður landssímans .........00..00000.00... 4 240 000 
2. — áfengisverzlunar ................0...0 0000... 54 000 000 
3. — tóbakseinkasölu .............0.00000000 0000. 40 000 000 
4. — ríkisútvarps ..............0000..0. 000 nn 658 886 
5. — ríkisprentsmiðju .............00.0.0.000 00... 325 000 
6. — landssmiðju ................000..0 0000... 165 000 
7. — ríkisbúa ................0.0.0.0 0. 55 000 

99 443 886 
=- Rekstrarhalli póstsjóðs ..........000000.. 0. 784 000 

Samtals 98 659 886 

Sundurliðun. 

1. Póstsjóður. 
I. Tekjur „.............00000000 0000 10 815 000 

II. Gjöld: 
1. Póststjórnarkostnaður ............00..0.000000... 495 000 
2. Pósthúsið í Reykjavík .........02000000.00.... 4 750 000 
3. Önnur pósthús .........0.00.000000. nn. 2 720 000 
4. Póstflutningar ..............000000.. 00... 2 800 000 
5. Önnur gjöld ...........00....0.0 000 680 000 
6. Til viðgerðar á pósthúsinu í Reykjavík .......... 150 000 
7. Fyrning af fasteignum ......................... 4 000 11 599 000 

Rekstrarhalli, færður á 3. gr. A. 784 000 

2. Landssíminn. 
I. Tekjur ............0..20.0000 s.n 41 750 000 

II. Gjöld: 

a. Til starfrækslu landssímans m. m.: 
1. Kostn. við aðalskrifstofu landssímans 1670000 
2. Ritsímastöðin í Reykjavík ........... 4320000 
3. Loftskeytastöðin í Reykjavík ........ 430000 
4. Stuttbylgjustöðin í Reykjavík ....... 980000 
5. Bæjarsíminn í Reykjavík og Hafnarfirði 7700000 
6. Birgðahúsið .................0...... 510000 
7. Ritsímastöðin á Akureyri ........... 1160000 
8. Ritsímastöðin á Seyðisfirði ......... 580000 
9. Ritsímastöðin á Ísafirði ............. 620000 

10. Símastöðin í Hrútafirði ............. 440000 
11. Símastöðin í Vestmannaeyjum ...... 650000 
12. Símastöðin á Siglufirði ............. 660000 
13. Til annarra símastöðva og eftirlits- 

stöðva .......0..0... 0000 4990000 

———— |24 710 000 
b. Eyðublöð, prentkostnadur, ritföng m. m. ....... 700 000 
c. Viðbót og viðhald stöðva .........0.00000.0.... 2 500 000 
d. Viðhald landssímanna ..........000.000..0000.. 7 150 000 
e. Framhaldsgjald ...................00000........ 250 000 
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3. gr. 

kr. kr. 

f. Ýmis gjöld ........0000000.0 0. en nn nn. 300 000 

g. Fyrning á húsum og áhöldum .........00000.... 500 000 

h. Vextir af lánum ....cc00ccecsssrsss0n 0... 420 000 

i. Almannatryggingar ........cceeoneennve ne... 380 000 37 510 000 

Fært á 3. gr. A. 1 . 4 240 000 

Eignabreytingar landssimans. 

Ut. 
Afborganir af lánum og til húsakaupa ............ 945 000 

. Til viðauka símakerfa, smærri efnis- og áhaldakaupa 1 400 000 

. Til talstöðva í báta og skip. ...ccccecceeen0..00.... 250 000 

Til loftskeytastöðva Í skip „20.00.0000... 0... 00... 200 000 

Til nýrra landssímalína .......00000000. 0. 0... 0000. 450 000 

. Til notendasíma i sveitum að frádregnum stofngjöld- 

UM 000 2 000 000 

. Til fjarritunartækja fyrir Alþjóðaflugþjónustu ..... 150 000 

. Til undirbúnings stuttbylgjusambandi við Hornafjörð 100 000 

Til tíðnabreytinga í bátum og skipum ............ 550 000 

Fært á 20. gr. Út I. 2. og III. 6 045 000 

3. Áfengisverzlun ríkisins. 
Tekjur (brúttó hagnaður) ......0000000.0. 0... 000... 61 665 340 

. Gjöld: 
1. a. Grunnlaun með uppbót ......00020.. 1548060 

b. Verðlagsuppbót .....00.0000 000... 810780 

— | 2358 840 

2. Kostnaður við áfengisútsölur .......0...00.0... 669 000 

3. Annar rekstrarkostnaður ........0.00000..00....00 1250 000 

4. Tillag til gæzluvistarsjóðs .........00000.0.000.. 750 000 

5. Útsvar ......000000ess ss 2 637 500 
7 665 340 

Verði lokun útsölu samþykkt á fjárhagsárinu 

samkv. 9. gr. áfengisláganna, skal sú ráðstöfun 

koma til framkvæmda 6 mánuðum eftir að úrslit 

atkvæðagreiðslu hafa verið tilkynnt ríkisstjórn- 

inni. 
Fært á 3. gr. A. 2 „ „ „ | 54000000 

4. Tóbakseinkasala ríkisins. 

Tekjur (brúttó hagnaður) .......00000000.0.....0.. 44 425 200 

Gjöld: 
1. a. Grunnlaun með uppbót ......000.... 649254 

b. Verðlagsuppbót ......000000.00.0...00. 325946 
—— 975 200 

2. Annar rekstrarkostnaður ......0.000000.. 000... 1500 000 

3. Útsvar ......0.00ssesss sr 1950 000 
——| 4425 200 

Fært á 3. gr. A. 3 …… 40 000 000
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3. gr. 

kr. kr. 

5. Ríkisútvarpið. 
Tekjur: 
a. Afnotagjöld ...............00000 00... 7 200 000 
b. Aðrar tekjur ............000000000 00... 2 000 000 

—| 9200000 
Gjöld: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ............. 1642181 
2. Verðlagsuppbót ...........0000.0..... 819552 
3. Aukavinna ..........00.000 0000... 300000 

— | 2761733 
b. Utvarpsefni ...........020000000 00... 1660 000 
c. Skrifstofukostnaður .............00.0.000000.00. 550 000 
d. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ............ se 430 000 
e. Til útvarpsstöðva ...........0..0.0.0.000 0000 1300 000 
f. Til hleðslustöðva, viðgerðarferða o. fl. ........ 150 000 
g. Iögjöld í Lífeyrissjóð og til Tryggingastofnunar 

ríkisins ................0000000.0 000. 190 000 
h. Vegna höfundalaganna ..........0000.0000000.. 200 000 
i, Óviss útgjöld ..............0.0..0... 100 000 
j. Bifreiðakostnaður ............000000..0 00... 85 000 
k. Fyrning á húsum og vélum .........0.0.00000.. 130 000 

———| 7556 733 

Rekstur vidgerdarstofu og vidtækjasmidju: 1 643 267 
a. Tekjur ...............2000000. 0... 895 000 
b. Gjöld: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót .. 301729 
b. Verðlagsuppbót .......... 157652 

— 459381 
2. Efni .............00000 00 170000 
3. Annar kostnaður .............0...... 250000 

—— 879 381 
—— 15 619 

Rekstur viðtækjaverzlunar: 

a. Tekjur ...........00000000 000... ess 996 000 
b. Gjöld: 

1. Laun 
a. Grunnlaun með uppbót .. 209214 
b. Verðlagsuppbót .......... 106110 

— 315324 
2. Annar kostnaður .............0...... 198000 

— 513 324 

482 676 
Til greiðslu á skuldum Þjóðleikhússins ............ 482 676 

1658 886 
Til framkvæmdasjóðs (þar af 390000 til afborgunar 
af láni frá Marconi Co., London) ......0.0000000.0.% 1000 000 

Fært á 3. gr. A. 4 . 658 886     
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3. gr. 

kr. kr. 

6. Rikisprentsmidjan Gutenberg. 

I. Tekjur (prentvinna) ....2000000eeereeneerenereree 3 750 000 

II. Gjöld: 
1. a. Laun starfsmanna: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 180865 
2. Verðlagsuppbót .......... 87004 

—— 267869 

b. Vinnulaun og aðkeypt vinna: 
1. Grunnlaun „...0..000000... 1275000 
2. Verðlagsuppbót .......... 622000 

1897000 
2 164 869 

2. Efnivörur .........0000000 0000 sas... 725 000 
3. Vélarekstur og viðhald .......00.0.00.......0.... 95 000 
4. Annar kostnaður .......00000000000. 000... 360 131 
5. Fyrning .......0.00000000000nssnsnn 80 000 

3 425 000 

Fært á 3. gr. A. 5 325 000 

7. Áburðarsala ríkisins. 
. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ........... 104816 
2. Verðlagsuppbót .....0..00000.000.. 54199 

—— 159015 

. Annar kostnaður ..........0000. 0... 0... 0... 490000 
—.—— 649 015 

= Tekjur af vörusölu .......0000000000 0. 00... 649 015 

8. Grænmetisverzlun ríkisins. 
„ Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ........... 157224 
2. Verðlagsuppbót ......0.00000..00.. 81298 

—— 238522 

. Annar kostnaður .........00000000 0... 0... 560000 
—.— 798 522 

=- Tekjur af vörusölu og fasteignum ................ 798 522 

9. Landssmiðjan. 

I. Tekjur (ágóði af seldri vinnu, vörum o. fl.) ...... 2 275 486 

II. Gjöld: 
1. Laun starfsmanna: 

a. Grunnlaun með uppbót .........0... 380133 
b. Verðlagsuppbót ......0.000000....... 180353 

—.—.—— 560 486 
2. Vextir .......0.2000.0enen ns 250 000 
3. Fyrning .......02.000000 0000. nn sn... 450 000 
4. Annar kostnaður .........000000000. 0... 0... 850 000 

——| 2110486 

Fært á 3. gr. A. 6 . 165 000
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3. gr. 

kr. kr. 

10. Tunnuverksmiðjur ríkisins. 
I. Tekjur ..............00. 00 4 839 500 

II. Gjöld 
1. Laun og skrifstofukostnaður ................... 52 000 
2. Efniskaup (tunnustafir og járn) ......000000.... 3 337 500 
3. Verkalaun ................00.000.0.0. eee eveeee 750 000 
4. Annar kostnaður .............0.00.0.0. 00. 700 000 

4 839 500 
11. Innkaupastofnun ríkisins. —— 

I. Tekjur af vörusölu ............0.0.0000 0000... 234 817 
II. Gjöld: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót ............. 89394 
b. Verðlagsuppbót ..........000.00..... 41123 

—.— 130 517 
2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ................ 31 800 
3. Vextir ..................00000 000. 22 500 
4. Annar kostnaður ..............000000.0.0 0. 50 000 

234 817 

12. Ríkisbú. 
. Á Bessastöðum. 

1. Tekjur ................ 0. 425 000 
2. Gjöld ...............00.0 00 408 000 

. Å Hvanneyri. 
17000 

1. Tekjur susende 195 000 
2. Gjöld essensen ere renere 790 000 

. Á Hólum 
5 000 

Í. Tekjur ........... 0. 377 000 
2. Gjöld .............. eneret 374 000 

í . , ; , —— 3 000 - Á Reykjum (bu garðyrkjuskólans) 
1. Tekjur ........... des 308 000 
2. Gjöld... 303 000 

. Á Vífilsstöðum. 
5 000 

1. Tekjur ............... eee 587 000 
2. Gjöld ss LED 578 000 OR yr . —.— 9 000 . Í Kópavogi. 
1. Tekjur „.......... ener beer dd, 87 000 
2. Gjöld 2... 81 000 
A Kleppi 

6000 
Í. Tekjur ............. enter e Eee e ED, 393 000 
2. Gjöld sees LEDE 383 000 

— 10 000 

Fært á 3. gr. A. 7 55 000 

B. 
Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru áætlaðar ........ 10 000 
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87 4. gr. 

24. des. Tekjur af verdbréfum, bankainnstæðum, hlutafjáreign o. fl. 

kr. kr. 

1. Vextir af veðdeildarbréfum Landsbanka Íslands ...... 40 000 

9. Vextir af stofnfé Landsbanka Íslands, 6% af 3 millj... 180 000 

3. Aðrir vextir .......200000
 ie snnn rn. 1500 000 

4. Arður af hlutafjáreign ......0.0.00..e.ec0r eeen n0 rr. 263 000 

Samtals ... FE 1983 000 

5. gr. 

Óvissar tekjur eru áætlaðar 4 100 000 krónur.
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II. KAFLI 

Gjöld: 

6. gr. 
Árið 1954 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru í 7.—19. gr. 

  

  

7. gr. 

Vextir af lánum ríkissjóðs eru taldir: 

kr. kr. 

Innlend lán ............02.0000000.0 ens 3 135 456 
Lán í dönskum krónum ...........0.000.0000 0000. 248 924 
Lán í dollurum ...............0..0. 00. 33 048 

  

Samtals ... FA 8 417 428       

  

  

  

8. gr. 

Kostnaður við æðstu stjórn landsins: 

kr. kr. 

I. 1. Laun forseta Íslands ...............00000000.0.. 122 661 
2. Risna ...............0.0000000 nes 70 000 

—.—.—.—— 192 661 
II. Skrifstofa forseta í Reykjavík .............00000... 85 000 

III. Bifreiðakostnaður .................000000000000 155 000 
IV. Forsetasetrið að Bessastöðum ...........00........ 120 000 
V. Bessastaðakirkja ..............00.0000.000 000 7 500 

Samtals ... ……… 560 161 

G
o
 

Ko
 

på
 

    
  

  

  

9. gr. 
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar rikisreikninga er veitt: 

kr. kr. 

Til alpingiskostnadar ...............0....00000 000. 3 700 000 
Til yfirskodunar ríkisreikninga ..................... 42 000 
Fyrning á alþingishúsi .........,..........0.0000000.0... 2797 

  

Samtals ... FF 3 744 797     
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10. gr. 

Til ríkisstjórnarinnar er veitt: 

I. Stjórnarráðið: 
1. Til ráðherra: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 297000 

2. Verðlagsuppbót .......... 114246 

b. Til risnu samkvæmt reikningi ...... 
c. 1. Húsaleiga forsætisráðherra 3000 

2. Húsaleiguuppbót ........ 1260 

d. Ríkisráð ........00.0000.0. 

. Til ráðuneytanna: 
a. Atvinnumálaráðuneytið, laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 167058 

2. Verðlagsuppbót .......... 76700 

b. Dómsmálaráðuneytið, laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 407683 

2. Verðlagsuppbót .......... 198025 

c. Félagsmálaráðuneytið, laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 284580 

2. Verðlagsuppbót .......... 134587 

d. I. Fjármálaráðuneytið, laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 318321 

2. Verðlagsuppbót .......... 151835 

II. Endurskoðunardeild fjármálaráðu- 

neytisins, laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 574881 

2. Verðlagsuppbót .......... 267341 

e. Forsætis- og menntamálaráðuneytið: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót 144180 

  

2. Verðlagsuppbót ....... 67115 

211295 

b. Fálkaorðan ......0000.0.. 20000 

f. Samgöngumálaráðuneytið, laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 73440 

2. Verðlagsuppbót .......... 32202 

g. Utanríkisráðuneytið, laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 420040 

2. Verðlagsuppbót .......... 201937 

411246 
40000 

4260 
9000 

605708 

419167 

470156 

842222 

231295 

105642 

621977 

kr. kr. 
  

  

464 506 
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h. Vidskiptamålaråduneytid, laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 121878 
2. Verðlagsuppbót .......... 58158 

—— 180036 

i. Aðrir starfsmenn, laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 59845 
2. Verðlagsuppbót .......... 32952 

— 92797 
j. Símakostnaður og burðargjöld ...... 500000 
k. Annar kostnaður ráðuneytanna ..... 450000 

3. Ríkisféhirzla og ríkisbókhald: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 508233 
2. Verðlagsuppbót .......... 242626 

4 762 758 

750859 
b. Annar kostnaður ........0.0000000... 100000 

4. Ýmis kostnaður: 
a. Pappír, prentun og hefting ríkisreikn- 

inga (áætlað) ..........00000.000... 50000 
b. Til þess að gefa út stjórnartíðindi: 

1. Þóknun fyrir ritstjórn tíð- 
indanna o. fl. ............ 1200 

2. Annar kostnaður ........ 195000 

  | 
850 859 

— 196200 
c. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðs- 

húsinu og ráðherrabústað .......... 90000 
d. Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráð- 

herrabústað .........0...0...... =. 2379 338 579 
IL. Hagstofan: —| 6416 702 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ............. 451897 

7 , . 
2. Verðlagsuppbót ........00000000.0.... 227903 679 800 

Aukaaðstoð ............020000 0... 40 000 
Pappir, prentun og hefting hagskýrslna ......... 120 000 
Prentun eyðublaða .............0000000 00... 12 000 
Húsaleiga, hiti og ljós .........00000.00 0... 64 000 
Annar kostnaður ...........02.000. 0... sn. 146 000 

III. Utanríkismál: 
1. Sendiráðið í Kaupmannahöfn: 

a. Laun sendiherra og annarra starfs- 
manna samkv. launalögum .......... 224700 

b. Laun starfsfólks utan launalaga .... 17200 
ce. Annar kostnaður ................... 75100 

2. Sendiráðið í Stokkhólmi: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 226100 
b. Laun annarra starfsmanna ......... 34100 
c. Annar kostnaður ............00000... 131900 

i
ð
 

  1061 800 

  317 000     392 100 
25
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Sendirådid i London: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 350400 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 83400 
c. Annar kostnaður ............000.00.. 176900 610 700 

Sendiráðið í Washington: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 458300 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 144200 
ce. Annar kostnaður ..........00000.... 97300 

—- 699 800 
Sendiráðið í Paris: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 687100 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 122700 
c. Annar kostnaður .............0.0.... 163000 

———— 972 800 
Sendiráðið í Osló: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 277400 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 10300 
c. Annar kostnaður ...........0...00... 70400 

— 358 100 
Sendiráðið í Vestur-Þýzkalandi: 
a. Laun sendiherra samkv. launalögum . 124000 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 64700 
c. Annar kostnaður ..............000.. 57100 245 800 

Sendiráðið í Moskva ...........00.00.. 000... 1000 000 

Aðalræðismannsskrifstofan í New York: 
a. Laun samkv. launalögum ........... 46700 
b. Annar kostnaður ................... 26800 

. — 73 500 
Skrifstofa fulltrúa Íslands hjá NATO: 
a. Laun samkvæmt launalögum ........ 323800 
b. Annar kostnaður ..............000... 40800 

—— 364 600 
. Ferðakostnaður ...............02.0. 0... 0... 170 000 

Kostnaður vegna samninga við erlend ríki á 
vegum utanríkisráðuneytisins .................. 500 000 
Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum á 
vegum utanríkisráðuneytisins .................. 500 000 
Til upplýsingastarfsemi ...................0.0.. 40 000 
Til kjörræðismanna ..............0.0000.0...0.0.. 17 400 
Kostnaður við alþjóðaráðstefnur á vegum annarra 
en utanríkisráðuneytisins og annar utanfarar- 
kostnaður ..........00000000 0000... 200 000 6 461 800 

Samtals ... … 13 940 302 
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Til dómgæzlu, lögreglustjórnar, kostnaðar við opinbert eftirlit, skatta- og ?4 des. 

tollainnheimtu o. fl. er veitt: 
  

  

  

  

    

= , kr. kr. 
A. Dómgæzla og lögreglustjórn. 

1. Hæstiréttur: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .....00000000.. 329058 
2. Verðlagsuppbót .......000000000 0000... 136434 

— 465 492 

b. Risna dómsforseta ........00000000 00... 0... 5 500 

c. Útgáfa hæstaréttardóma ........0.00000 0. ......... 160 000 
d. Annar kostnaður .........0000000000 000... 0... 100 000 
e. Til viðgerðar á dómhúsinu .........0.0.0.0.0000.. 35 000 

— 765 992 

2. Borgardómaraembættið í Reykjavík: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ......0000000.. 339241 
2. Verðlagsuppbót ........00000000.0. 0... 168020 

—— 507 261 
b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ...........00000.. 80 000 
c. Annar kostnaður ..........000000000 0000... 0... 40 000 

627 261 

3. Borgarfógetaembættið í Reykjavík: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .....00000000.. 293006 
2. Verðlagsuppbót ........000000 00... 0... 139418 

—— 432 424 
b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ...........0.00... 52 000 
c. Annar kostnaður .........2.00000000 00... 0. 0... 35 000 

519 424 

4. Sakadómaraembættið í Reykjavík: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ........000.... 425166 
2. Verðlagsuppbót ........0.0000 0000... 209538 

—— 634 704 
b. Husaleiga, ljós, hiti og ræsting ..........0.00.... 164 000 
c. Annar kostnaður .........0.0000000.0. 0... 0... 280 000 

i ———| 1078704 

5. Lögreglustjóraembættið í Reykjavík: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ....00.0.00000.. 349463 
2. Verðlagsuppbót ......0..0000 000... 0... 174207 

——— 523 670 
b. Aukavinna .......00000000 00 esne 45 000 
c. Ljós, hiti, ræsting, húskostnaður ................ 170 000 
d. Annar kostnaður .........00000000 000... 0... 85 000 

— 823 670 

6. Embætti sýslumanna, bæjarfógeta og lögreglustjóra utan 

Reykjavíkur: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .....0.000000... 803160 
2. Verðlagsuppbót ......200000000.0..00.. 360814 

— |1163974
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b. Skrifstofukostnadur: 
1. Grunnlaun með uppbót 2..…............. 1926492 
2. Verðlagsuppbót ........000.0000 0... 957926 
3. Annar kostnaður ..................... 1099179 

3983597 
— Frá Tryggingastofnun ríkisins ........ 540000 

— |3443597 
7. Laun hreppstjóra: —| 4607571 

a. Grunnlaun með uppbót .........00000000.. 00... 563 000 

b. Verðlagsuppbót .........00000.0.0..e nv. 320 900 

8. Lögreglukostnaður: 5 883 900 
a. Ríkislögreglan í Reykjavík: 

1. Laun lögregluþjóna: 
a. Grunnlaun með uppbót .... 804492 
b. Verðlagsuppbót ............ 411813 

——— 1216305 
2. Einkennisfatnaður og tryggingar ...... 140700 
3. Bifreiðakostnaður ..............0.0...... 400000 
4. Æfingaskáli og gufubaðstofa .......... 25000 
5. Áhöld, námskeiðskostnaður o. fl. ...... 85000 

— | 1 867 005 
b. Ríkislögreglan á Keflavíkurflugvelli: 

1. Laun lögregluþjóna: 
a. Grunnlaun með uppbót .... 454408 
b. Verðlagsuppbót ............ 232500 

686908 
2. Einkennisfatnaður og tryggingar ...... 79730 
3. Bifreiðakostnaður ..................... 140000 
4. Húsaleiga, ljós, hiti, ræsting o. fl. ..... 80000 

5. Fæðisstyrkur lögreglumanna .......... 121200 
—— {1107838 

c. Rikisløgreglan å Akureyri, Hafnarfirdi og Siglufirdi: 
Laun lögregluþjóna: 
a. Grunnlaun með uppbót ..... 135837 
b. Verðlagsuppbót ............ 69494 

205331 
2. Einkennisfatnaður og tryggingar ...... 23450 
3. Til kaupa á bifreið fyrir lögregluna á 

Akureyri (% kostnaður) .............. 30822 259 603 

d. Kostnaður vid sumarlåggæzlu á Siglufirði ........ 60 000 
e. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Raufarhöfn ....... 20 000 
f. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Seyðisfirði og 

Vopnafirði ..............200000. 0. 50 000 
g. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Þórshöfn ........ 15 000 
h. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Húsavík .......... 15 000 
i. Til löggæzlu í Vestmannaeyjum á vetrarvertíð .... 20 000 
i- Kostnaður við löggæzlu í Sandgerði á vertíðum .. 20 000 
k. Hluti ríkissjóðs af lögreglukostnaði í Reykjavík .. |1050000 
1. Ýmis annar löggæzlukostnaður ................... 300 000 4 784 446 

9. Til kostnaðar við landhelgisgæzlu .................. 10 355 000
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10. Til hegningarhusa og vinnuhæla: 

18. 

a. Hegningarhúsið í Reykjavik: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .... 102141 
b. Verðlagsuppbót ............ 52828 

  154969 
2. Annar kostnaður ..........00000000.0.. 190000 

344969 
(Par af fyrning kr. 1144.) 
— Framlag Reykjavíkurbæjar ........ 172484 

b. Vinnuhælið á Litla-Hrauni: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .... 204282 
b. Verðlagsuppbót ............ 105943 

—— 310225 
2. Annar kostnaður .......0000000000.0.. 450000 

760225 

Tekjur ............0000000 0... 240000 

c. Til rekstrar vinnuhælis að Kvíabryggju ........... 
d. Fangaklefar lögreglustöðvarinnar í Reykjavík, % 

kostnaður ..........0.220000 0000... 
e. Kostnaður við önnur fangahús ............0.0.... 

. Til byggingar fangahúsa ................2.000.0..0.0. 
. Kostnaður við sakamál og lögreglumál .............. 

Til fangahjálpar, samkv. ákvörðun dómsmálaráðherra 
Kostnaður við siglingadóm samkvæmt lögum ........ 
Laun sjó- og verzlunardómsmanna .................… 
Kostnaður við störf setu- og varadómara ............ 

- Kostnaður við félagsdóm: 
a. Laun félagsdómsmanna ..........0000000 00.00.0000. 
b. Utgáfa félagsdóma ..........00.20. 0000. 
c. Annar kostnaður „............0.00.. 000... 

a. Laun sáttamanna í vinnudeilum: 

1. Grunnlaun ............0000 00... 17250 

Samtals A. ... 

B. Opinbert eftirlit. 

Skipaskoðun ríkisins: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ........0.... 246708 
2. Verðlagsuppbót „,......000.0 0000... 127192 

  

172 485 

520 225 
175 000 

26 500 
50 000 

44 000 
7 000 
6 000 
  

21 217 
35 000 
  

944 210 
150 000 
400 000 
60 000 
35 000 

100 000 
150 000 

57 000 

56 217 
  

26 398 395 
      373 900
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b. Þóknun til skipaskoðunarmanna, sem ekki eru á 
föstum launum úr ríkissjóði (áætlað) ............ 

Ferðakostnaður .......00000e0sensssss ne 
Annar kostnaður ........000..eeeseees0... 0... ap

 

- Tekjur ........020000000000 0000... 

. Öryggiseftirlit ríkisins: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót 2..............… 151470 
2. Verðlagsuppbót ......00000000 0. 0... 72622 

b. Þóknun til skoðunarmanna, sem ekki taka föst laun 

úr ríkissjóði (áætlað) ......2.000000000 0... 0... 
c. Annar kostnaður ........00.0ee..s ess. 

= Tekjur .........00000000 0... ens. 

. Bifreiðaeftirlit ríkisins: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ......0.0000... 452916 
2. Verðlagsuppbót ......000000000.0. 0... 229772 

b. Annar kostnaður .........000000000. 00... 0... 

= Tekjur ........0000000000 0000... 

. Löggildingarstofan: 

  

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .......00000.0.. 168480 
2. Verðlagsuppbót ......0200000000 000... 94378 

b. Annar kostnaður ........000000000 0000... 0... 

=- Tekjur .......0.000000 0000 eens 

. Eftirlit með skipulagi bæja og sjávarþorpa: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ......0000000.. 176670 
2. Verðlagsuppbót ........00000....0..0.0.. 78911 

b. Ferðakostnaður við eftirlit ...................... 
c. Mælingarkostnaður, helmingsþátttaka ríkissjóðs 
d. Annar kostnaður .........0.000000 000... 

= Tekjur .......00000 0000. 

kr. kr. 
  

  

70 000 
24 000 
45 000. 

512 900 
215 000 

224 092 

30 000 
130 000 

384 092 
384 092 

682 688 
440 000 

1122 688 
1122 688 

262 858 
100 000 

362 858 
205 000 

255 581 
- 30 000 

30 000 
100 000 

415 581 
415 581   

297 900 

157 858
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6. Matvælaeftirlitid: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun med uppbót ......000000... 42480 
2. Verðlagsuppbót ......0.000000 0000... 17425 

59 905 
b. Annar kostnaður ........0000000000. 0. 0... 0... 140 000 

199 905 
— Tekjur ............2000%.0. 0. sv. nn. 300 000 

Tekjuafgangur 100 095 

7. Kostnaður við mat á afurðum: 
a. Fiskmat: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót .... 330030 
b. Verðlagsuppbót ............ 167283 

— 497313 
2. Skrifstofukostnaður ..............2... 90000 
3. Kostnaður við eftirlit með fiskaðgerð 

o. fl. samkvæmt 12. gr. laga um fiskmat 
frá 5. apríl 1948 .......0.0000.00 00... 8000 

4. Kostnaður við tilraunir með nýjar verk- 
unaraðferðir samkv. 15. gr. sömu laga 10000 

5. Kostnaður við námskeið fiskmatsmanna 20000 
6. Ferðakostnaður ...........000000000... 175000 

800 313 
b. Sildarmat: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót .... 28980 
b. Verðlagsuppbót ............ 14321 

43301 
2. Tímakaup matsmanna ................ 35000 
3. Annar kostnaður .........2.000000000.. 25000 

103301 
— Tekjur .........0.00000 0000... 60000 

A 43 301 
c. Laun kjötmatsmanna: 

1. Grunnlaun með uppbót ............... 15795 
2. Verðlagsuppbót ........0.00000.000.0.. 9001 

24 796 
d. Laun ullarmatsmanna: 

1. Grunnlaun með uppbót ............... 23403 
2. Verðlagsuppbót .........0.000000000.... 11705 

35 108 
e. Laun lýsismatsmanns: 

1. Grunnlaun ............00000 0... 0... 9000 
2. Verðlagsuppbót ........0.0000000..0..... 2070 

Ssnpp 11 070 
f. Ferðakostnaður matsmanna .........000000000.0.. 25 000 

—.—.—— 939 588 
8. Kostnaður við vörumerkjaskráningu ................ 6 000 
9. Eftirlit með opinberum sjóðum .......0..000..0.0.000.. 8580 

1953 

87 
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Kostnadur vid eftirlit å vegum: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun med uppbót ........00000.. 27378 
2. Verðlagsuppbót .......0.0000 000. 0... 13952 

—— 41 330 

b. Annar kostnaður ........00000000000 0. 0... 50 000 
91 330 

Eftirlit með sparisjóðum: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ........0.00... 23166 
2. Verðlagsuppbót ........0200 00.00.0000. 12046 

——— 35 212 
b. Ferðakostnaður ........2.000000 000... nn... 5 000 

40 212 

Húsaleigueftirlit ...........2.000000 0. .n nn... 130 000 

Kostnaður við embættiseftirlitsferðir ................ 25 000 

1696 468 

=- Tekjuafgangur af lið 6 .......0.0000000 0... 0... 100 095 

Samtals B. ... 1596 373 

C. Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta. 

Tollar: 
a. Tollstjóraembættið í Reykjavík: 

1. Laun tollstjóra og annarra starfsmanna: 
a. Grunnlaun með uppbót ..... 1726789 
b. Verðlagsuppbót ............. 880528 

2607317 
2. Lausavinna .......0.000000 000... 94000 
3. Húsaleiga, ljós og hiti ................. 155000 
4. Símakostnaður og burðargjöld ......... 145000 
5. Annar kostnaður .......00.00000.00000.. 450000 

3451317 

b. Tollgæzla: 
1. Í Reykjavík: 

a. Laun tollgæzlumanna: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 1116222 
2. Verðlagsuppbót .......... 566015 * 

1682237 
b. Húsaleiga, ljós og hiti .............. 270000 
c. Símakostnaður .......020000..0...... 20000 
d. Annar kostnaður ..........0.0000... 500000 

2 472 237 

2. Utan Reykjavíkur: 
a. Laun tollgæzlumanna: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 484674 
2. Verðlagsuppbót .......... 244656 

729330 
b. Annar kostnaður „......0..0.0000... 300000 

1029 330 
—— 6952 884



  

II. Skattar: 

„
0
 
0
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a. Ríkisskattanefnd: 

1. Laun nefndarmanna og annarra starfsmanna: 
a. Grunnlaun með uppbót ..... 163141 
b. Verðlagsuppbót ............. 54195 

— 217336 
2. Annar kostnaður ...........0000000.... 60000 

—— 277 336 
Skattstofan í Reykjavík: 
1. Laun skattstjóra og annarra starfsmanna: 

a. Grunnlaun með uppbót ..... 822303 
b. Verðlagsuppbót ............. 421128 

1243431 
2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ......... 240000 
3. Tímavinna ..........0.00.0 000... 600000 
4. Annar kostnaður .............0.0........ 180000 

2263431 
=- Hluti bæjarsjóðs Reykjavíkur af 
kostnaðinum .............0000000 000... 494550 

— |176sss1 
Skattstofur utan Reykjavíkur ..................... 600 000 
Undirskattanefndir .................00..0.... …… 770 000 
Yfirskattanefndir .................%..0000 0000... 275 000 
Millimatskostnaður .................00.00000 000... 60 000 

3 751 217 

Samtals C. 10 704 101 

D. Sameiginlegur kostnadur vid embættisrekstur. 

Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl. í þágu stjórnar- 
ráðsins og opinberra embætta ...........0.00000000.. 550 000 

Samtals D. ... 550 000     
  

26 
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læknaskipunar og heilbrigdismåla er veitt: 
  

Landlæknisembættid: 
a. Laun landlæknis og skrifstofumanns: 

1. Grunnlaun med uppbót ........... 70278 

2. Verðlagsuppbót .....000000.000.0.. 31475 

b. Annar kostnaður ........00000 0... 000. 0... 

Héraðslæknar: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ........... 1858095 

b. Verðlagsuppbót ......0000000.000.. 848425 

2. Símakostnaður og burðargjöld ............... 

Kostnaður við framkvæmd laga um læknaráð .... 

Ríkisspítalar: 
A. Landsspitalinn: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót . 2397000 
b. Verðlagsuppbót ......... 1260000 
c. Hlunnindi ............. 418000 

4075000 
—- Hlunnindi ............. 448000 

—— 3627000 
2. Matvörur .......000000. 0. 0... 914000 
3. Hjúkrunarkvennaskólinn .......... 135600 
4. Ljósmæðraskólinn .........00000... 108000 
5. Annar kostnaður ......00.00000... 2450000 

7234600 

= Tekjur .......0.. 0000 0. 4080000 
Rekstrarhalli 2. ,——— 

B. Fædingardeild Landsspitalans: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót . 1126000 
b. Verðlagsuppbót ........ 611000 
c. Hlunnindi ............. 114000 

1851000 
—- Hlunnindi ............. 143000 

—— 1708000 
2. Fæðiskostnaður .......00000000.... 512000 
3. Annar kostnaður ............00... 1400000 

3620000 
Tekjur „.......000. 000. 2175000 

1445000 

halla .......00000000 0 963333 
Rekstrarhalli ...—.— 

  

  

  

kr. kr. 

101 753 
35 000 

136 753 

2 706 520 
20 000 

2 726 520 
70 000 

3154 600 

481 667  
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C. Heilsuhælid á Vífilsstöðum: 

1. 

1. 

Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót . 1585200 
b. Verðlagsuppbót ........ 864200 
c. Hlunnindi ............. 39900 

2489300 
—- Hlunnindi ............. 592600 

Matvörur ..............000...... 
Annar kostnaður ................. 

Tekjur .......0 
Rekstrarhalli ... 

D. Heilsuhælid å Kristnesi: 
Laun: 

a. Grunnlaun med uppbåt . 613703 
b. Verðlagsuppbót ........ 326740 

940443 
—- Hlunnindi ............. 170443 

Matvörur „............. 0. 
Annar kostnaður ...,............. 

Tekjur ............ eeervenee 
Rekstrarhalli ... 

E. Geðveikrahælið á Kleppi: 
Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót . 2336200 
b. Verðlagsuppbót ........ 1262200 
ce. Hlunnindi ............. 109100 

3707500 
=- Hlunnindi ............. 589500 

Matvörur ..........0.... 00. 
Annar kostnaður ................ 

Tekjur ............. 0... 
Rekstrarhalli ... 

F. Holdsveikraspítalinn í Kópavogi: 
Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót . 117200 
b. Verðlagsuppbót ...... -- 65400 

182600 
—- Hlunnindi ............. 33200 

Matvörur .............. 0. 

  

12. gr. 
  

1896700 
1584000 
1630000 

5110700 
3657000 

770000 
520000 

— 393500 
1683500 

Annar kostnaður .............0.... 

Rekstrarhalli ... 

1282600 

3118000 
1667500 
1627000 
6412500 
5623000 

kr. kr. 
  

  

1 453 700 

400 900 

789 500 

280 100   

1953 

87 
24. des.



1953 

87 
24. des. 

VI 

214 

  

  

  

    

12. gr. 

kr. kr. 

G. Fávitahælið í Kópavogi: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót . 370200 
b. Verðlagsuppbót ........ 195900 

566100 
—- Hlunnindi ............. 75400 

— 490700 
2. Matvörur ......00000 00... 187000 
3. Annar kostnaður ............... =. 145000 

822700 
— Tekjur .......020000000 0... 619000 

Rekstrarhalli 2. — 203 700 

H. Fåvitahælid å Kleppjårnsreykjum: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót . 216100 
b. Verðlagsuppbót ........ 121200 

337300 
— Hlunnindi ............. 81700 

255600 
2. Matvörur ........2.000 00... 108900 
3. Annar kostnaður ........000000... 86100 

450600 
— Tekjur ..........00 0000... 429300 

Rekstrarhalli ...——— 21 300 

I. Blóðbankinn: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót . 101600 
b. Verðlagsuppbót ........ 49100 

—— 150700 
2. Annar kostnaður ................. 105000 

255700 
— Tekjur „.......0000 000 100000 

—— 155 700 
6 941 167 

Til berklavarna: 
a. Styrkur til berklasjúklinga (áætlað) .......... 5 578 000 
b. Styrkur skv. 19. gr. laga 66/1989 .....000000... 10 000 
c. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ............ 125700 
2. Verðlagsuppbót ......0.0.000000.0.. 51877 
3. Aukaþóknun .....0000000000 0... 18000 

——— 195 577 
d. Sýklarannsóknir ..........0000000..0........0. 120 000 
e. Annar kostnaður ........00.000.. 00... 120 000 

—— 6023577 
Styrkur til sjúklinga samkv. lögum nr. 78/1936, um 
ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla (áætlað) 8 994 700
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. Til endurbóta og breytinga á sjúkraskýli Rauða- 
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Rekstrarstyrkur til sjúkrahúsa samkvæmt lögum . 
Styrkur til heilsuverndarstöðva í kaupstöðum, 
gegn tvöföldu framlagi annars staðar að 

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. 
- Styrkur til læknisbústaða, sjúkraskýla og sjúkra- 

húsbygginga, annarra en ríkis- og fjórðungssjúkra- 
húsa 
Til byggingar fjórðungssjúkrahúss á Akureyri . 

0000... 0860. 000000 eee eee eee eee eee 

… eee eee 

krossins í Sandgerði eee eee eee 0... 

. Til fávitahælis í Skálatúni, byggingarstyrkur .... 
. Til ónæmisaðgerða 
- Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum laga nr. 65/1933, 

um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til 
Íslands 
Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum laga nr. 66/1933, 
um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma .. 
Styrkur til augnlækningaferða 
Laun kynsjúkdómalæknis: 
a. Grunnlaun með uppbót 
b. Verðlagsuppbót 

0000... 0...0000000880 0... 

0... 

00... 0... 0... 

Til læknisvitjanasjóða samkv. lögum nr. 59 4. júlí 
1942 
Til norrænu lyfjaskrárnefndarinnar 
Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðu- 
skólum 

Kostnaður vegna laga nr. 27/1945, um eyðing á 
rottum 

Til ýmissa heilbrigðisráðstafana 
Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs 
Styrkur til ýmissa sjúklinga, eftir úthlutun land- 
læknis 
Ferðastyrkur á 2. alþjóðakrabbameinsþing (24 hlut- 
ar kostnaðar) 
Hluti ríkissjóðs af launum ljósmæðra (áætlað) .. 

0000. 0000 080000080 eee seet 

ARA 

PEÐ ANRNANNNANARRANARR 

smids Ll 

0000... .000000000008000 0. 

000... 

Samtals ... 

kr. kr. 
  

28 876 
14 297 

850 000 

350 000 

1500 000 
500 000 

1 000 000 

25 000 
60 000 
20 000 

50 000 

25 000 
7 200 

43 173 

30 000 
5 000 

20 000 

60 000 
4 000 

12 000 

40 000 

30 000 
640 000 

      30 164 090 

  

1953 

87 
24. des,
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87 13. gr. 

24. des. Til samgångumåla er veitt: 
  

A. Vegamdl. 

I. Stjórn og undirbúningur vegagerda: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ......0..0... 720582 
b. Verðlagsuppbót .......00000000 00... 351291 

2. Ferdakostnadur verkfrædinga og til adstodar og 
mælinga .......00.00000000 0000. 

— Fært á ýmis verk af ferðakostnaði og launum 
verkfræðinga .........00000000 0000... nn... 

3. Annar skrifstofukostnaður ..........0.200..0... 

II. Þjóðvegir: 
a. Til nýrra akvega: 

þm
 Reynivallavegur ................... 90000 

Reykjavegur ...................... 40000 
Hafnavegur ........0..0.0. 00. 65000 
Grindavíkurvegur ................. 25000 
Andakilsfossavegur ............... 85000 
Melasveitarvegur .................. 20000 
Mófellsstaðavegur ................. 20000 
Lundarreykjadalsvegur ............ 60000 
Skálpastaðavegur ................. 45000 
Reykdælavegur ................... 70000 
Hálsasveitarvegur ................. 85000 
Hvalfjörður ................0.0... 165000 
Þverárhlíðarvegur ................. 50000 
Hvítársíðuvegur .................. 90000 

. Álftárósvegur .........000. 40000 
Grímsstaðavegur .................. 40000 

- Hraunhreppsvegur ................ 110000 
Hnappadalsvegur ................. 30000 
Hitarnesvegur ................0.... 10000 

. Skógarnesvegur „..............0... 10000 

. Stakkhamarsvegur ................ 10000 
. Lýsuhólsvegur ...............02... 10000 
. Útnesvegur ........000.00 00... 100000 
. Fróðárheiðarvegur ................ 180000 
. Eyrarsveitar- og Fróðárhreppsvegur 100000 
. Framsveitarvegur ................. 10000 
. Bjarnarhafnarvegur ............... 10000 

Helgafellssveitarvegur ............. 55000 

. Skógarstrandarvegur .............. 110000 

. Skógarstrandarvegur innan Dalasýslu 110000 
. Vesturlandsvegur í Svínadal ....... 165000 
. Miðdalavegur (fyrir ofan Fell) .... 20000 

kr. kr. 
  

1071 873 

450 000 
  

1521873 

350 000 
  

1171873 
290 000 
  

    

1461 873
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33. Haukadalsvegur .......0..0.0000000.. 
34. Hörðudalsvegur ............00.0... 
35. Laxárdalsvegur .........0.000..00.. 
36. Laugavegur ........0..0000........ 
37. Klofnings- og Skarðsstrandarvegur . 
38. Efribyggðarvegur á Fellsströnd .... 
39. Staðarhólsvegur ........0.0000.00.. 
40. Reykhólavegur .........0.00.000... 
41. Gautsdalsvegur ..........0.0000.0.. 
42. Gufudalsvegur .......0000000.0.... 
43. Fjarðarhlíðarvegur ................ 
44. Barðastrandarvegur ..........0.... 
45. Rauðasandsvegur .......0.0.0.0.... 
46. Örlygshafnarvegur ................ 
47. Bíldudalsvegur, Arnarfjarðarmegin . 
48. Tálknafjarðarvegur ............... 
49. Suðurfjarðavegur ..........0..0.0... 
50. Dalahreppsvegur ........00.0...... 
51. Súgandafjarðarvegur .............. 
52. Flateyrarvegur .............00..0... 
53. Hjarðardalsvegur ................. 
54. Ingjaldssandsvegur ................ 

55. Álftamýrarvegur ..........0....... 
56. Dyýrafjarðarvegur ...........00..... 
57. Þingeyrarvegur ..............0.... 
58. Ögurvegur ......0..0.0... 
59. Vatnsfjarðarvegur ................ 
60. Fjarðavegur ..........000000000.0.. 
61. Snæfjallastrandarvegur ............ 
62. Jökulfjarðavegur ............0...... 
63. Ármúlavegur ..........0..0000..... 
64. Selstrandarvegur .................. 
65. Strandavegur .......0.00.00.0000.. 
66. Reykjarfjarðarvegur .............. 
67. Gjögurvegur .........000000.0000.0.. 
68. Vatnsnesvegur ........0000000...... 
69. Vesturárdalsvegur ................ 
70. Miðfjarðarvegur .................. 
71. Austurárdalsvegur ................ 
72. Austursíðuvegur .................. 
73. Ásabæjavegur ........0.0..000000.. 
74. Víðidalsvegur ..........0.0000000.. 
75. Vatnsdalsvegur vestan og austan .. 
76. Skagastrandar- og Skagavegur ..... 
71. Svínadalsvegur ...........00.000... 
78. Norðurárdalsvegur ................ 
79. Skagavegur .........000000000.00..... 
80. Reykjastrandarvegur .............. 
81. Sæmundarhlíðarvegur ............. 

82. Skagafjarðarvegur ................ 
83. Hólavegur ...........0.2000... 0... 

13. gr. 
  

kr. kr. 
  

    

1953 

87 
24. des.



1953 

87 
24. des. 

115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
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. Hofsósvegur ........0.00000. 0... 

. Siglufjarðarvegur ................. 

. Flókadalsvegur ................... 

. Ólafsfjarðarvegur ................. 

. Hrísavegur ............0..0000.0.0.. 
. Hörgárdalsvegur ytri ....... AIR 
. Hörgárdalsvegur innri ............. 
. Vatnsendavegur ..........0.0.0..0.. 
. Laugalandsvegur .................. 

3. Eyjafjarðarbraut sunnan Leynings. 
Svalbarðsstrandarvegur ........... 

. Fnjóskadalsvegur í Höfðahverfi ... 
. Kljástrandarvegur ................. 
. Fnjóskadalsvegir ................. 
. Kinnarvegir ...........0000.0.00... 

Bárðardalsvegur eystri ............ 
. Bárðardalsvegur vestri ............ 
. Laxárdalsvegur ................... 
. Reykjahverfisvegur ............... 
. Mývatnssveitarvegur nyrðri ........ 
. Þingeyjarsýslubraut í Tjörneshreppi 
. Þingeyjarsýslubraut milli byggða 
SÞ. og N.P. lll 

. Kelduhverfisvegur ................ 
. Höólsfjallavegur ................... 
. Kópaskers- og Raufarhafnarvegur . 
. Sandsvegur „0... 
. Raufarhafnarvegur til Þistilfjarðar . 
. Langanesvegur utan Heiðar ....... 
. Bakkafjarðarvegur ................ 
. Sandvíkurheiði ................... 
. Vopnafjarðarvegir: 

a. Strandavegur ........... 15000 
b. Vesturdalsvegur ........ 15000 

c. Fjallasíðuvegur ......... 30000 
d. Sunnudalsvegur ........ 30000 

Jökuldalsvegur efri ............... 
Hlíðarvegur ............0..0....... 
Hróarstunguvegur nyrðri .......... 
Hróarstunguvegur eystri .......... 
Kirkjubæjarvegur ................. 
Fellavegur efri ...............2..... 
Fljótsdalsvegur ..............00... 
Upphéraðsvegur ..............0.... 
Úthéraðsvegur .................... 
Hjaltastaðavegur .................. 
Borgarfjarðarvegur ............... 

Seyðisfjarðarvegur ................ 
Fjarðarheiðarvegur ............... 
Skógavegur .......0.000020 000. 

13. gr. 
  

40000 
205000 
25000 

110000 
45000 
50000 
25000 
30000 
35000 
15000 
20000 
65000 
25000 

100000 
60000 
55000 
30000 
30000 
30000 
25000 
25000 

50000 
100000 
65000 
90000 
10000 
65000 
70000 
75000 
30000 

kr. kr. 
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129. Norðurbyggðarvegur í Skriðdal .... 50000 
130. Mjóafjarðarvegur ................. 50000 
131. Eskifjarðarvegur .................. 10000 
132. Vaðlavíkurvegur .................. 15000 
133. Fáskrúðsfjarðarvegur ............. 300000 
134. Vattarnesvegur ..........00.0.... 15000 
135. Stöðvarfjarðarvegur ............... 90000 
136. Breiðdalsvíkurvegur ............... 50000 
137. Breiðdalsvegur .................... 30000 
138. Berufjarðarvegur ................. 80000 
139. Geithellnavegur ................... 60000 
140. Austurlandsvegur ................. 220000 

Þar af til Fagradalsbrautar 70 þús. 
krónur. 

141. Lónsheiðarvegur .................. 125000 
142. Almannaskarðsvegur .............. 75000 
143. Nesjavegur ............00. 0... 25000 
144. Mýravegur .„..........0...000.... 30000 
145. Suðursveitarvegur ................ 50000 
146. Öræfavegur .........0..00. 0... 50000 
147. Síðu- og Fljótshverfisvegur ........ 30000 
148. Suðurlandsvegur um Landbrot ..... 55000 
149. Landbrotsvegur ..................… 50000 
150. Búlandsvegur .............0.0000... 25000 
151. Meðallandsvegur ...........00..... 50000 
152. Myýrdalssandsvegur ................ 50000 
153. Mýrdalsvegur .........000000000.. 50000 
154. Dyrhólavegur ..........0..0.0000.... 10000 
155. Reynishverfisvegur ............... 20000 
156. Stórhöfðavegur ................... 50000 
157. Eyjafjallavegur ................... 50000 
158. Suðurlandsvegur um Landeyjar .... 20000 
159. Sandhólmavegur ..............0.... 30000 
160. Hólmavegur ...................... 20000 
161. Landeyjavegur syðri .............. 50000 
162. Út-Landeyjavegur ................. 20000 
163. Fljótshlíðarvegur ................. 30000 
164. Bakkabæjavegur .................. 30000 
165. Vallarvegur „.................0..... 10000 
166. Rangárvallavegur ................. 20000 
167. Oddavegur ..........0.00000..0... 10000 
168. Þykkvabæjarvegur ................ 70000 

Þar af vegurinn Miðkot—Unhóll 
20 þús. kr. 

169. Árbæjarvegur ............0........ 70000 
170. Landvegur ..........0.0.... 0. 70000 
171. Vetleifsholtsvegur ................. 35000 
172. Ásvegur .........0. 0. 50000 
173. Heiðarvegur ...................... 40000 
174. Gnúpverjahreppsvegur ............ 20000 
175. Grafningsvegur ................... 65000 

kr. kr. 
  

    
27 

1953 

87 
24. des.



1953 

87 

24. des. 
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176. Hrunamannahreppsvegur .......... 30000 

177. Laugardalsvegur ........0000000.0.. 70000 

178. Skálholtsvegur .......00.00. 0... 45000 

179. Partavegur ......00000000 00... 25000 

180. Þorlákshafnarvegur ............0.. 50000 

181. Bræðratunguvegur ..........000... 30000 

182. Hamarsvegur .......00000......... 20000 

183. Auðsholtsvegur ....c.0.00.000..... 20000 

184. Selvogsvegur .......0..0. 0... 100000 

b. Viðhald ........0000 000 ss enn 

c. Til endurbyggingar þjóðvega .......0000000.0... 

III. Brúargerðir: 

VII. 

Kaldá í Skorradal .......020000 0000. e. nn. 

2. Norðlingafljót .......0..00000000. nn... 

3. Hraunholtsá í Hnappadal .......00.00.000.0000... 

4. Fagradalsá á Skarðsströnd .......0000.00...0.. 

5. Reykjadalsá á Vesturlandsvegi ......0000.00... 

6 
7 
8 

CE
N 

. Hvestuvaðall í Arnarfirði ........2.000000.0000.. 

. Fossá í Suðurfjörðum .......2.002000..00 00... 

. Hrafnseyrará í Arnarfirði .........00.0000..0... 

9. Ísafjarðará .........000000. 00... enn 

10. Víðidalsá ...........00... sens 

11. Vatnsdalsá ........0.000000 s.n 

12. Norðurá hjá Skeljungshöfða .......0.000.000... 

13. Ormarsá ........0.. ss 

14. Selá í Vopnafirði .........000200 0000 nn. 

15. Njarðvíkurá ......0..00000 0000 nn 

16. Skarðsá á Fjöllum ......0.000000 00... 0... 

17. Dalsá í Fáskrúðsfirði ..........0.000..... 00... 

18. Fossá í Berufirði .........0000000. 0... 0... 

19. Fagradalsá í Breiðdal ..........02.00.....0000. 

20. Stemma í Suðursveit .......2000000..... 0... 

91. Skaftafellsá í Öræfum .......000000. 00... 

22. Langholtsfljót í Meðallandi ...........00000.0... 

23. Laugará undir Eyjafjöllum .......000000.00000. 

24. Eyjarfljót í Landeyjum .......00000.0 000. 0.000. 

25. Smábrýr ....0.00000 nn 

Fjallvegir .......0..00000ensronss enn... 

Til áhalda: 
1. Til verkfærakaupa .....000000000000. 0... 

2. Til kaupa á vegavinnuvélum .....00000000000... 

3. Til bókasafns verkamanna ......0..00000.000..0. 

. Til sýsluvega: 
1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ............ 

2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 102/1933 .... 

Til ræktunarvega: 

1. Í Vestmannaeyjum .......00.00 0. 

2. Í Flatey á Breiðafirði ..........0...002..0000.000... 

kr. kr. 
  

10440000 
20500 000 

500 000 

100 000 
100 000 
110 000 
100 000 
100 400 
200 000 
100 000 
100 000 
300 000 
210 000 
270 000 
440 000 
100 000 
160 000 
150 000 
200 000 
150 000 
300 000 
200 000 
125 000 
70 000 

100 000 
40 000 
50 000 

875 000 

100 000 
500 000 

6 000 

250 000 
1500 000 
  

30 000     10 000 

31 440 000 

4 650 000 
550 000 

606 000 

1 750 000



VIII. 

II. 

. Til verkstjóranámskeiðs 
. Til fyrrverandi vegaverkstjóra og til vegaverkstjóra- 

. Til flóabáta og vöruflutninga 
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8. Í Flatey á Skjálfanda 
4. Í Grímsey 
5. Í sr see. 

0000 0000. 

sr 

Til steyptra og malbikaðra vega í kaupstöðum og 
verzlunarstöðum af hifreiðaskatti ................. 
Til vegalagningar á landi ríkissjóðs í Kópavogi .... 
Til ferjuhalds 

. Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu handa 
ferðamönnum oo 50.00802 eee 

ekkna, eftir tillögum vegamálastjóra 00.00.0000... 0... 

. Idgjald til slysatryggingarinnar .................... 
. Gjöld samkv. lögum nr. 16/1943, um orlof verkamanna 
. Fyrning áhaldahússins RON NONONONNONONON KK 

Samtals ÁA. ... 

B. Samgöngur. 

Skipaútgerð ríkisins 0000... 0... 

Skipaútgerð ríkisins hefur yfirumsjón með ferðum 
flóabáta, sem fara eftir. fastri áætlun. Skilyrði fyrir 
greiðslu styrksins er, að fyrir liggi efnahags- og 
rekstrarreikningur 1952 frá útgerð þessara báta, ef 
styrkupphæð til þeirra það ár hefur numið yfir 1000 
kr. Ferðaáætlun 1953 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. 

Ferðaskrifstofa ríkisins: 

1. Skrifstofukostnaður: 

a. Laun: 

  

1. Grunnlaun með uppbót .. 286158 
2. Verðlagsuppbót .......... 131381 

— 417539 
b. Aukavinna ..........000..00 000... 50000 
c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ...... 50000 
d. Annar kostnaður .............0...... 80000 

kr. kr.   

10 000 
10 000 
8 000 
  68 000 

100 000 
60 000 

3 000 

32 000 
10 000 

20 000 
170 000 
675 000 

2 124 
  

41 597 997 
  

    597 539 

6 500 000 
1607 500 

1953 

87 
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2. Landkynning ...........0..0.oneseessen se... 120 000 
3. Kostnaður á Keflavikurflugvelli ................ 75 000 
4. Hóteleftirlit „............200000000 000... 10 000 
5. Upplýsingaskrifstofa á Akureyri ................ 20 000 
6. Minjagripir ..........00.00000 000. 10 000 
7. Upplýsingaskrifstofa í London (% kostnaðar) .. 50 000 

882 539 
= Tekjur .........02.000 0. nv enn 710 000 

Rekstrarhalli greiddur úr sérleyfissjóði „........... 172 539 

IV. Til umbóta við Geysi .........000000 000... 0... 60 000 

Samtals B. ... 8 167 500 

C. Vitamál og hafnargerðir. 

I. Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ......00000.. 493503 
b. Verðlagsuppbót ..........000........ 237963 

731466 
— Hluti af launum verkfræðinga o. fl. 
færður á hafnir .........0.000000.00000.. 230000 

——— 501 466 

2. Annar skrifstofukostnaður .............0.000... 155 000 
3. Ferðakostnaður og fæðispeningar .............. 25 000 

681 466 
II. Laun vitavarða: 

a. Grunnlaun með uppbót ........00.eeee sen... 270 000 
b. Verðlagsuppbót .........000000 00... 0... 126 900 
ce. Aukagæzla og aðstoð ..........0000..... 0. 0... 60 000 

456 900 

III. Rekstrarkostnaður vitanna: 
a. Vitaskipið .........0.00000 0... seven. 900 000 
b. Vitarnir ........22000000 00 1150 000 

2 050 000 
IV. Viðhald og endurbætur vitanna .........00.00.0.... 250 000 
V. Sjómerki og viðhald sæluhúsa ............00...... 100 000 

VI. Til áhalda ............0200000 0... nn ser 550 000 
VIL Fyrning ...............000. 000. sess 60 000 

VIII. Til hafnarmannvirkja og lendingarbóta: 
1. Akranes .........00.... sn 280 000 
2. Akureyri ........0.0.00 0... 200 000 
3. Bakkafjörður ...........000%0.00.. ven sn 70 000 
4. Bíldudalur ............00%00 0. nn 60 000 
5. Blönduós ..........2.0000... ns 115 000 
6. Bolungavík ...........2%0 0000. 50 000 
7. Borgarfjörður eystra .........02.00..... 0... 70 000 
8. Borgarnes ........2.000 000. vere 90 000 
9. Breiðdalsvík ...........2.002000. 0... 0... 30 000
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Búðardalur .........000eeeneeeereereenreereeee 

. Bæir á Snæfjallaströnd .........0.00000... 00... 

. Dalvík ........00.00200 000 
Eskifjörður ............000..00 0000. 
Eyrarbakki .............20..000 00... 
Fáskrúðsfjörður „.............0.. 0000... 
Flatey á Breiðafirði ...............0........... 
Flateyri ...........00.02 002. 
Grafarnes .,.............000 00... 
Grenivík „............00.0.00 ns 

. Grímsey ........... 0... 
- Hafnarfjörður .„.............000%02 00... nn. 
. Hafnir í Gullbringusýslu ...................... 
. Hólmavík ...........000.00 0000. 
. Hrísey ..............000 000. 
. Húsavík ............202. 0000... 
. Hvammstangi ..............0002. 0000. 
. Höfn í Hornafirði ...............00.00. 00... 
. Ísafjörður ............00.0 0. 
. Járngerðarstaðir ............0..0.0%0 00... nn. 
. Kópasker ..........02020000 00 senn 
„ Kópavogur .............00 000. 
. Mjóifjörður ........,..2..202000 0. 
. Neskaupstaður ...........0.000000.0 0 renn 

Ólafsfjörður ........0...00.. 0 
. Ólafsvík ...........0.. 020 
. Patreksfjörður ..............202 000... 0. 
. Raufarhöfn .............0.0%.. 000 

Sandgerði ............20020 000 sn 
. Sauðárkrókur ..........0.000000 0000... 
. Seyðisfjörður .........00...0000 00. 
. Siglufjörður ............2020000 000. 
. Skagaströnd .............2.000 0. nn nn 
. Stokkseyri ..........2..00. 000... 
Stykkishólmur .............%.0. 0. 0. nr 

„ Suðureyri „........0.0000 0... nn 
. Súðavík ........0..000000 000 
. Tálknafjörður .............0.0% 00... 
. Vestmannaeyjar .........0..0000.00 00... 
. Vopnafjörður ..........0....0020 0000. 
. Þorlákshöfn .............0..0000. 00 enn 
. Arnarstapi ..........0220000 0. en 
. Hellnar ........0....0.0 0000 

. Haganesvík ..............2%0..0. 0... 

. Gjögur „...........0.00 00. 

. Djúpivogur .............20.00.0 0. 

. Skarðsstöð ...........0.02 000... 
Breiðavík ...............000000 000 
Landshöfn í Keflavík og Njarðvíkum ........... 

. Landshöfn í Rifi á Snæfellsnesi .,..,.......... 

kr. kr.   

  

35 000 
5 000 

30 000 
60 000 
75 000 
60 000 
25 000 
10 000 

150 000 
50 000 

100 000 
280 000 
20 000 
10 000 
30 000 
50 000 
40 000 

225 000 
225 000 
75 000 

105 000 
70 000 
25 000 

100 000 
175 000 
100 000 
160 000 
150 000 
170 000 
110 000 
20 000 

200 000 
70 000 
45 000 
80 000 

110 000 
43 000 
60 000 

250 000 
80 000 

250 000 
15 000 
10 000 
25 000 
30 000 
30 000 
15 000 
15 000 
25 000 

175 000   500 000 

1953 

87 
24. des.
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61. Hjörsey, í eitt skipti fyrir öll, gegn a. m. k. jafn- 
miklu framlagi annars staðar að ........... LER 3 000 

62. Til lendingarbóta á eftirtöldum stöðum við Ísa- 
fjarðardjúp og í Suður-Múlasýslu, gegn jafnmiklu 
framlagi annars staðar að: 
a. Vatnsfirði .........020000 0. 20000 
b. Arngerðar€eyri .....0000000 10000 
c. Reykjanesi ......0000 0 15000 
d. Gautavík .......0000000 0. 12000 
e. Krossi .„.........00 0000 5000 

—— 62 000 
5 858 000 

Til hafnarbótasjóðs samkvæmt lögum ............. 1 955 000 
Til ferjuhafnar í Hornafirði ............0..0.00... 250 000 

Samtals G. ... 12211 366 

D. Flugmál. 

Stjórn flugmála: 
Skrifstofukostnaður: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 383565 
2. Verðlagsuppbót .......... 166073 

-———— 549638 
b. Aukavinna ......0.0.0000. 00... 50000 
c. Annar kostnaður ........0.00000.0.. 290000 

— — 889 638 
+ Endurgreitt vegna alþjóðaflugþjónustunnar .. 224 000 

—— 665 638 
Reykjavíkurflugvöllur: 
1. Lendingarstjórn: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 117474 
2. Verðlagsuppbót .......... 57642 

——— 175116 
b. Annar kostnaður ........0.00.000.... 100000 

0 275 116 
2. Slökkviliðsdeild: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 169542 
2. Verðlagsuppbót .......... 84931 

—-—— 254473 
b. Aukavinna .......00000 000... 50000 
c. Annar kostnaður .........0..0.00.... 60000 

7 364 473 
3. Sjóflughöfn o. fl.: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 87408 
2. Verðlagsuppbót .......... 43072 

——-— 130480 
b. Annar kostnaður .,.......00.0000... 40000 170 480
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4. Vélaverkstædi: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 60030 
2. Verðlagsuppbót .......... 29119 

— 89149 
b. Laun vélvirkja og tímakaupsmanna . 385000 
c. Efni og varahlutir ................. 250000 
d. Benzin og olíur „........0.0000.000.. 150000 
e. Annar kostnaður .........00.00... …… 50000 

924149 
—- Seld vinna og akstur ................ 800000 

—— 124 149 

5. Trésmíðaverkstæði: 
a. Laun trésmiða og aðstoðarmanna .... 250000 
b. Efni og verkfæri ........000.0..... 100000 
c. Annar kostnaður „.......0.0000... …: 50000 

400000 
- Seld vinna .......0000000 00... 0... 350000 

—- 50 000 

6. Viðhald og varðveizla mannvirkja: 
a. Laun verkstjóra: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 33120 
2. Verðlagsuppbót .......... 15274 

48394 
b. Laun verkamanna .............0.... 450000 
c. Efni, aðkeypt vinna, viðgerðir o. fl. .. 1100000 

——— {1598 394 
7. Annar kostnaður ...........2020200 000... 285 000 

—-—! 2867 612 

III. Keflavíkurflugvöllur: 
1. Skrifstofukostnaður: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 100395 
2. Verðlagsuppbót .......... 46060 

——— 146455 
b. Annar kostnaður ................... 80000 

2. Lendingarstjórn: 226 455 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 167670 
2. Verðlagsuppbót .......... 76846 

- 244516 
b. Annar kostnaður ................... 70000 

—.—.—— 314 516 
3. Flugumsjón: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 271631 
2. Verðlagsuppbót .......... 131027 

—— 402658 
b. Annar kostnaður „.......0000..000.. 100000 

———-— 502 658  
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4. Flugvélaafgreidsla: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun med uppbót .. 406065 
2. Verðlagsuppbót .......... 200046 

b. Laun afgreiðslumanna .............. 485000 
c. Annar kostnaður .........0.0000.00.. 120000 

5. Tryggingargjöld ............0.0000000 0... 0... 0... 
6. Viðhald húsa og rekstur rafstöðva ............ 

Aðrir flugvellir og sjóflughafnir .................. 

Innanlandsflugstjórn: 
1. Suðursvæði: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 92288 
2. Verðlagsuppbót .......... 44195 

——— 136483 
b. Annar kostnaður .......000000000... 15000 

2. Norðursvæði: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ... 30360 
2. Verðlagsuppbót .......... 14639 

  

b. Annar kostnaður ........0000000.... 35000 

. Rekstur fjarskiptistöðva .........00000000 0... 0... 
. Loranstöðin á Reynisfjalli ........0..00000000 0000... 

— Alþjóðatillag, 95% ........00nn rr 

Ferðakostnaður og mælingar flugvalla ............ 
Kostnaður við alþjóðaflugmálastofnunina og flug- 
málaráðstefnur: 
1. Framlag til ICAO ........00000200 0... 
2. Ferðakostnaður .........200000000 00... 0... 

Þjálfun starfsmanna í flugvallarekstri ............ 
. Styrkir til námsmanna og starfsemi áhugamanna .. 

XII. Loftferðaeftirlit: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ..... 92511 
2. Verðlagsuppbót ............. 43308 

b. Þóknun til Air Registration Board ...... 90000 
c. Annar kostnaður ...........020000.000.. 50000 

kr. kr. 
  

1211 111 
50 000 

145 000 
  

151 483 

79 999 
  

865 937 
822 640 
  

  
100 000 
60 000 

275 819 
15 000     

2 449 740 
780 000 

231 482 
250 000 

43 297 
65 000 

160 000 
100 000 
60 000 

260 819



227 

  

XIII. Alþjóðaflugþjónustan: 
1. Flugumferðarstjórn ...........00000000. 00... 
2. Fjarskiptaþjónustan ........000200 000... 0... 
3. Veðurþjónustan ........000000000000 00... 

— Alþjóðatillag, 90% ........00 

XIV. Framlag til veðurþjónustu erlendis: 
1. Til veðurþjónustu á Grænlandi ................ 
2. Til veðurskipa á Norður-Atlantshafi ............ 

Tekjur af flugvöllum eru áætlaðar: 
1. Af Reykjavíkurflugvelli ............0200000.0. 000... 
2. Af Keflavíkurflugvelli ...........0.0.0000000 0... 
3. Af öðrum flugvöllum .........00000000 0000... 

Samtals D. ... 
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870 000 
4 934 000 
2 662 000 

8 466 000 

7619 400 
846 600 

135 000 
45 000 

180 000 

8 960 188 

1000 000 
4 600 000 

50 000 
5 650 000 

3 310 188   
  

28 
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87 
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1953 

87 
24. des. 

228 

14. gr. 

Til kirkju- og kennslumåla er veitt: 
  

A. Kirkjumál. 
I. Biskupsembættið: 

1. 

II. 

=
=
 
u
n
 

Laun biskups og starfsmanna å skrifstofu hans: 
a. Grunnlaun með uppbót 92436 
b. Verðlagsuppbót 

00.00.0000... 

s.s... 0... 

Ljós og hiti í biskupsbústaðnum 
Risna ........0.2220000 0000 ns 
Annar skrifstofukostnaður 
Ferðakostnaður biskups 

00.00.0000... 

soo... 

soo. ..0000.. 0... 

mbætti sóknarpresta og prófasta: 
Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót 
b. Verðlagsuppbót 

3283020 
1612188 

Embættiskostnaður presta .........0000000..0.... 
Síma- og frímerkjakostnaður presta ............ 
Til endurbóta á gömlum íbúðarhúsum á prests- 
setrum .......000000 00 0n se 
Prestmötuandvirði, úttektarkostnaður á prests- 
setrum, vextir af seldri prestmötu, jarðabóta- 
greiðslur, girðingar o. fl., sem áður var greitt úr 
prestlaunasjóði (áætlað) ...........0202000.0..0.. 
Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafa- 
prestar og prestsekkjur njóta samkv. lögum .... 

HI. Til söngmálastjóra þjóðkirkjunnar: 
1. 
2. 
3. 

Grunnlaun med uppbót 
Verðlagsuppbót 
Ferðakostnaður 

sn... 

sees NONNI NORN NON 

#0... 00.00.0808... 

IV. Til eflingar kirkjusöngs skv. ráðstöfun söngmálastjóra 
V. Húsaleiga vegna söngskóla þjóðkirkjunnar 

VI. Til að gefa út ársskýrslu þjóðkirkjunnar 
...00... 

00.....0... 

VII. Til styrktar málgagni fyrir hina íslenzku þjóðkirkju 

I. 

Samtals A. ... 

B. Kennslumál. 
a. Háskólinn: 

1. Laun kennara og annarra starfsmanna: 
a. Grunnlaun með uppbót ...... 1347683 
b. Verðlagsuppbót .............. 563522 

Til risnu háskólarektors ................ 
Hiti, ljós og ræsting ...........000000... 
Til tannlækningastofu ................... 
Til rannsóknarstofu í lyfjafræði ........ 
Til rannsóknarstofu í heilbrigðisfræði ... 
Til stundakennslu og landmælinga ....... 
Til áhaldakaupa læknadeildar ....... … Oo

 
5 
S
R
 

kr. kr. 
  

135 293 
10 000 
10 000 
12 000 
8 000 

4 895 208 
285 000 
40 000 

500 000 

75 000 

75 000 

31 050 
14 797 

2 400 
  

175 293 

5 870 208 

48 247 
22 500 

6 000 
2500 
7 500 

  

6 132 248 
    1911 205 

10 000 
280 000 
16 000 

7 000 
7 000 

160 000 
10 000  
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9. Til námskeiða og heimsókna erlendra vis- 
indamanna ..........00.200 0... 0... 0... 

10. Til lektors í íslenzku við Oslóarháskóla 
11. Til lektors í þýzku við Háskóla Íslands .. 
12. Til Hermanns Pálssonar lektors við Edin- 

borgarháskóla (fyrri greiðsla) .......... 
13. Námskeið í uppeldis- og kennslufræðum 
14. Til verklegrar kennslu í meinafræði og 

sýklafræði ...........0..00.000 00... 
15. Ýmis útgjöld ..........0..00.0 0... 

b. Tilraunastofa háskólans á Keldum: 

  

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót ....... 271479 
bh. Verðlagsuppbót ............... 134761 

2. Annar kostnaður ...........0000000....0.0. 

Tekjur ............0.0000000. 0... 

II. Til styrktar íslenzkum námsmönnum: 

TIl. 

IV. 

a. Til styrktar íslenzkum námsmönnum erlendis 
b. Framlag til námslána ...........0000%0 00... 
c. Framlag til Lánasjóðs stúdenta ............. 
d. Til leiðbeiningaskrifstofu um nám erlendis, 

samkvæmt nánari ákvörðun menntamálaráðu- 
neytisins ........0000000000.. sn 

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. 
Fræðslumálastjóraembættið: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .......... 244440 
b. Verðlagsuppbót ...........0.00.0.. 116252 

2. Annar kostnaður ............000.0. 0... 0... 

Menntaskólinn í Reykjavík: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .......... 550413 
2. Verðlagsuppbót .........00..0.0... 256241 

Stundakennsla .............2.00000. 0. 0... 
Hiti, ljós og ræsting ........ AR 
Viðhald húsa og áhalda .............000.... 
Náms- og húsaleigustyrkir .................. 
Styrkur til bókasafns skólans .............. 
Styrkur til bókasafnsins Íþöku ............. 
Til prófdómara ..........20000000 000. 0... FR

 
0 

kr. kr. 
  

30 000 
10 000 
10 000 

10 000 
35 000 

17 000 
320 000 
  

406 240 
250 000   

656 240 
275 000 
  

13500 

875 000 
400 000 
500 000 

360 692 
150 000 
    806 654 

726 000 
190 000 
120 000 
35 000 

3 000 
5 000 

30 000   

2 833 205 

381 240 

1788 500 

510 692 

1953 
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Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 

Námsferðir ........00.00. es. ens. 

Annar kostnaður ......0.0.00.00.000.0. 00... 

. Fyrning ......00.000000envnen senn a
 

pe
 

Menntaskólinn á Akureyri: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .......... 440523 
2. Verðlagsuppbót .....0000000.000.. 206073 

Stundakennsla .......00000000 000... 0... 
Hiti, ljós og ræsting .......00000000...00000.. 
Viðhald húsa og áhalda .........0000000.0.. 
Námsstyrkir ........0000000 en een... 
Til bóka og áhalda .........0000000.00..0... 
Til bókasafns nemenda ........000000 0000... 
Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 
Námsferðir ........000000 000 
Annar kostnaður .......00..00.000.0. 0... 
Fyrning .......0000000 00... H

a
 

Menntaskólinn á Laugarvatni: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .......... 170775 
2. Verðlagsuppbót .....0000000000.... 77553 

Stundakennsla .......0000000000 000. 00... 
Húsnæði, ljós, hiti og ræsting .............. 
Prófkostnaður .......0000000.0 000... 
Námsstyrkir .........02000 00... 
Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 
Námsferðir seernes 
Til bókakaupa .....00000000 0000. 
Annar kostnaður ........00.00000.0 0... 0... m

p
h
 

mo
 
A
n
 5
 

Kennaraskólinn: 

1. a. Föst laun: 
1. Grunnlaun með uppbót 317934 
2. Verðlagsuppbót ....... 149679 

—— 467613 
b. Stundakennsla ........0.00000.0.. 119000 
c. Hiti, ljós og ræsting ............. 40000 
d. Bækur og áhöld .........0.0..0... 5000 
e. Námsstyrkir ......00000... 0... 15000 
f. Viðhald húsa og áhalda .......... 15000 
g. Annar kostnaður .........0..00... 70000 
h. Fyrning .......00000 000... 1332 

2. Handíðadeild: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót 93150 
2. Verðlagsuppbót ....... 44391 

——— 137541 

kr. kr. 
  

10 000 
3 000 

35 000 
4 107 
  

  

646 596 
320 000 
175 000 
90 000 
15 000 

5 000 
3 000 

10 000 
3 000 

55 000 
2 794 

248 328 
109 000 
45 000 
10 000 

6 000 
10 000 

2 000 
5 000 

30 000 

732 945   

1 967 761 

1325 390 

465 328
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b. Stundakennsla ..............00.0.. 25000 
c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ... 70000 
d. Annar kostnaður „............... 20000 

— 252 541 
—— 985 486 

Stýrimannaskólinn: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .......... 159390 
2. Verðlagsuppbót .........000.0.... 74939 

— 234 329 
b. Stundakennsla .........2.000000.. 0... 0... 175 000 
c. Hiti, ljós og ræsting .............000.00..0... 80 000 
d. Til áhaldakaupa .........0.020000.....0....0.0% 15 000 
e. Til útgáfu kennslubókar í ensku ............ 12 000 
f. Til námskeiða utan Reykjavíkur og vegna 

yfirmanna á varðskipum ríkisins ........... 59 000 
g. Annar kostnaður .........2.2020000 000... 25 000 

600 329 
Vélstjóraskólinn: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .......... 190440 
2. Verðlagsuppbót .................. 89740 

a 280 180 

b. Stundakennsla ..........0000000.....0. 200 000 
c. Til verklegrar kennslu ..........0.00.0.0.. 0... 15 000 
d. Hiti, ljós og ræsting ............0.0...0...... 95 000 
e. Annar kostnaður .........0.000000. 0. 70 000 

660 180 

Sjómannaskólahúsið: 
a. Húsvarzla og reikningshald: 

1. Grunnlaun með uppbót .......... 28260 
2. Verðlagsuppbót ........0000000.... 14155 

— 42 415 
b. Annar kostnaður ..........000000000......0... 340 000 
c. Opinber gjöld ............0000.0. 0... 0... 23 000 
d. Fyrning .............2000000 0... 8 392 

413 807 
Endurgreiddur kostn. af hita og ræstingu 275000 
Husaleiga ................0.000.00 0000... 58000 

— 333 000 

Búnaðarkennsla: 80 807 
1. Bændaskólinn á Hólum: 

a. Föst laun: 
1. Grunnlaun með uppbót 113850 
2. Verðlagsuppbót ....... 55303 

—— 169153 
b. Stundakennsla ................... 46800 
c. Til verklegs náms ............... 35000 
d. Hiti, ljós og ræsting ............. 70000 
e. Til verkfærakaupa .............. 25000 
f. Til viðhalds ..................... 50000 
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g. Til kennsluáhalda ............... 5000 
h. Til vélaverkstædis ............... 35000 
i. Til viðhalds og endurbóta á leik- 

fimishúsi .........0.00000........ 75000 
j. Annar kostnaður ................ 20000 
k. Fyrning ........0.0020.0. 00... 870 

— 531 823 

2. Bændaskólinn á Hvanneyri: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun með uppbót 159390 
2. Verðlagsuppbót ....... 74939 

—— 234329 
b. Stundakennsla ..........0..0.00... 45700 
c. Til verklegs náms ............... 50000 
d. Hiti, ljós og ræsting ............. 85000 
e. Til verkfærakaupa ............... 25000 
f. Til verkfærasafns ............... 1000 
g. Viðhald ..........000.0000 00... 85000 
h. Til kennsluáhalda ............... 5000 
i. Til framhaldsdeildar ............ 75000 
i- Annar kostnaður ................ 10000 
k. Fyrning ........000000 0000... 883 

——— 616 912 

3. Garðyrkjuskólinn á Reykjum: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun með uppbót 104220 
2. Verðlagsuppbót ....... 53602 

—— 157822 
b. Hiti, ljós og ræsting ............. 38000 
c. Til kennsluáhalda og verkfærakaupa 50000 
d. Viðhald skólahúsa .............. 40000 
e. Til garðyrkjutilrauna ............ 25000 
f. Annar kostnaður ................ 20000 

g. Fyrning .............0000000.0.... 678 
— 331 500 

1480 235 
XII. Iðnfræðsla: 

a. Til iðnskólahalds ..............000. 00... 460 000 
Ríkisstjórnin úthlutar styrk þessum að 

fengnum tillögum fræðslumálastjóra og Lands- 
sambands iðnaðarmanna, þó ekki yfir % 

rekstrarkostnaðar til hvers skóla. 
Iðnskólarnir skulu senda fræðslumálastjórn- 

inni skýrslu um starf sitt. 
b. Til framhaldsnáms erlendis ................ 35 000 

—.—— 495 000 

XIII. Verzlunarskólar o. fl.: 
a. Til Verzlunarskóla Íslands .........0.0.00... 267 000 
b. Til Samvinnuskólans .........000000. 000... 48 120 
c. Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda .. 2 000 

317 120
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XIV. Almenn barnafræðsla: 
Laun kennara í föstum skólum: 
a. Grunnlaun með uppbót ......... 11312000 
b. Verðlagsuppbót .......00000000.. 6736000 

————— |18048000 
Laun farkennara: 
a. Grunnlaun með uppbót .......... 1299000 
b. Verðlagsuppbót ........000000.... 805000 

—— | 2104000 
Til aukakennara og stundakennslu .......... 35 000 

Til kennslueftirlits: 
a. Námsstjórar: 

1. Laun: 
a. Grunnl. með uppbót 132480 
b. Verðlagsuppbót .... 61092 

193572 
2. Annar kostnaður ..... 80000 

———— 273572 
b. Fræðslufulltrúinn i Reykjavik: 

1. Laun (% laun): 
a. Grunnl. með uppbåt 16560 
b. Verðlagsuppbót .... 1636 

24196 
2. 14 skrifstofukostnaðar .. 59000 

——— 83196 
356 768 

Til framkvæmdar sundskyldu í barnaskólum 
samkvæmt tillögum íþróttafulltrúa .......... 500 000 
Styrkur til byggingar barnaskóla, íbúða fyrir 
skólastjóra og kaupa á skólabílum .......... 2 100 000 
Til fyrrv. barnakennara eftir till. fræðslumála- 
stjóra .........0.2000.0. ee. 47 500 
Ráðskonukaup við heimavistarskóla: 
a. Grunnlaun „............00...0.... 250000 
b. Verðlagsuppbót .................. 142500 

392 500 

Akstur skólabarna .........000000 000... 100 000 
- Endurgreiðsla á % rekstrarkostnaðar barna- 

skólanna (áætlað) .............00000000.00.0.. 2900 000 
Styrkur til tímaritanna „Menntamál“ og „Heim- 

ili og skóli“, 3000 kr. til hvors auk 3000 kr. 
styrks til „Menntamála“ gegn því að ritið sé 
sent öllum skólanefndarformönnum ókeypis .. 9 000 
Gjöld skv. 112. og 113. gr. laga um almanna- 
tryggingar ..............0000000. 00. 140 000 
Til kennaranámskeiða 12 000 13. … «eee eee eee eee eee     26 744 768 

1953 

87 
24. des.
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XV. Gagnfrædamenntun: 
Til alþýðuskólans á Eiðum: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót 173190 
2. Verðlagsuppbót ....... 85769 

258959 
b. Til verklegs náms og aukakennslu 50000 
c. Hiti, ljós og ræsting ............. 85000 
d. Til kennsluáhalda ............... 5000 
e. Annar kostnaður ................ 45000 
f. Fyrning ...........000000 0000... 693 

—-—- 444 652 
Til héraðs- og gagnfræðaskóla: 
a. Grunnlaun með uppbót .......... 5500000 
b. Verðlagsuppbót .................. 2752000 
c. Hluti ríkissjóðs af öðrum rekstrar- 

kostnaði og stundakennslustyrkur 3800000 
12052000 

Styrkur til byggingar gagnfræða- og héraðsskóla | 1 250 000 
Til námsstjóra við framhaldsskóla: 
a. Grunnlaun með uppbót .. 66240 
b. Verðlagsuppbót .......... 30545 

96785 
c. Annar kostnaður ................ 25000 
d. Kostnaður við fjármálaeftirlit ...  55000 

—— —— 176 785 

Til Snorragarðs í Reykholti ................ 10 000 
Til Skallagrímsgarðs í Borgarnesi ........... 5 000 
Til unglingafræðslu eftir tillögum fræðslumála- 
stjóra .......000200000. sn 45 000 
Til bókasafna við héraðsskóla .............. 5 000 
Til handíðaskólans: 
a. Laun skólastjóra: 

1. Grunnlaun með uppbót 35190 
2. Verðlagsuppbót ....... 15749 

———- 50939 
b. Annar kostnaður ................ 45000 

—— 95 939 

Til námsflokka undir eftirliti fræðslumála- 
stjórnarinnar „.............00.. 0... 71 550 
Til útgáfu námsbóka fyrir gagnfræðaskóla .. 10 000 

—— | 14 165 926 

XVI. Húsmæðrafræðsla: 
Til húsmæðraskóla: 
a. Grunnlaun með uppbót .......... 1072000 
b. Verðlagsuppbót ..........0....... 547000 
c. Hluti ríkissjóðs í öðrum rekstrar- 

kostnaði ...........00000000 0. 314000 
—— {1933 000 

Til byggingar húsmæðraskóla ............0.. 740 000
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3. Til húsmæðrakennaraskólans: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót 83260 
2. Verðlagsuppbót ....... 41608 

——— 124868 
b. Stundakennsla og aðstoð ........ 19000 
c. Annar kostnaður ........0.000... 50000 

. . —— 193 868 
4. Til námsstjóra: 

a. Grunnlaun með uppbót .. 33120 
b. Verðlagsuppbót .......... 15278 

——— 48398 
c. Annar kostnaður ...........02... 7500 

—-— 55 898 

XVII. Til íþróttamála: 2 922 766 
1. Til íþróttakennaraskóla ríkisins: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót 57960 
2. Verðlagsuppbót ....... 28189 

—- 86149 
b. Stundakennsla ............0000... 25000 
c. Til námskeiða fyrir íþróttakennara — 10000 
d. Íþróttatæki 2... 10000 
e. Ræsting og húsaleiga ............ 22000 
f. Lagfæring íþróttavalla ........... 20000 
s. Kaup á landi og húseignum af Laug- 

arvatnsskóla .........02000000.000.. 100000 
h. Annar kostnaður.. .............. 3000 

—.—.—.—— 276 149 
2. Til íþróttasjóðs ..........00002000 00... 750 000 
3. Til íþróttasambands Íslands til þess að hafa 

fastráðinn framkvæmdastjóra .........0...... 40 000 
4. Laun Ólafs Pálssonar til eftirlits með sund- 

kennslu og til prófdómarastarfa: 
a. Grunnlaun með uppbót .......... 10266 
b. Verðlagsuppbót ..........000.2.... 5851 

. 0 16 117 
5. Laun Lárusar Rist, sundkennara: 

a. Grunnlaun .........0000.00.00000.. 7800 
b. Verðlagsuppbót .......0.000%0.0.. 4446 

— 12 246 
6. Til íþróttaskóla Sigurðar Greipssonar ........ 15 000 
7. Til ferðakennslu í íþróttum ................. 30 000 
8. Til útgáfu handbóka um skólaíþróttir ...... 5 000 
9. Til leiðbeiningar í starfsíþróttum á vegum Ung- 

mennafélags Íslands samkvæmt fyrirmælum 
ráðherra „.......0.020000. 0000 25 000 

— 1169512 
XVIII. Til kennslu heyrnar- og málleysingja: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót .......... 117760 
b. Verðlagsuppbót ......00.0000.000.. 57707 

—— 175 467 

29
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2. Fædiskostnadur „.............0.00000... 0... 80 000 
3. Kaup starfsstúlkna .............0000000...00. 78 000 
4. Til áhaldakaupa ...........000.00 0... nn... 15 000 
5. Annar kostnaður ............0.0000.0........ 55 000 
6. Fyrning ...............00.0...00 ene 1352 

404 819 
Til útgáfu handbókar fyrir kennara til afnota við 
bindindisfræðslu ..............0...2..0 000... 50 000 
Til matsveinanámskeiðs ................00..0... 30 000 
Kostnaður við barnaverndarráð ................ 64 000 
Til blindrastarfsemi ................00.0 000... 30 000 

Ríkisstjórnin skipti styrknum milli Blindra- 
vinafélagsins og Blindrafélagsins. 
Til Kristjáns Geirmundssonar til að setja upp fugla 
fyrir náttúrugripasafnið og skóla .............. 4 500 
Til Hallgríms Helgasonar tónskálds, til að safna 
íslenzkum þjóðlögum og gefa þau út: 

a. Styrkur .........000000 0000 .v ss. 10 500 
hb. Ferðastyrkur ............000000 00... 0... 2000 

12500 
Til Menningar- og fræðslusambands alþýðu .... 5 000 
Til skáksambands Íslands .........0..00000.000.. 20 000 
Til menningarsjóðs Blaðamannafélags Íslands 10 000 
Til Alþýðusambands Íslands ................... 75 000 
Til rannsókna á þroskastigi íslenzkra skólabarna: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .......... 62100 
b. Verðlagsuppbót .................. 29594 

—.—.—— 91 694 
2. Annar kostnaður ............22.000000...00.... 32 000 

123 694 
Til styrktar erlendum námsmönnum í íslenzkum 
skólum, skv. ákvörðun menntamálaráðuneytisins 100 000 

Samtals B. ... 59 823 758     
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A. Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi. 

I. Landsbókasafnið: 

    

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót .......... 258075 
b. Verðlagsuppbót ...........0...... 120105 

2. Til bóka-, tímarita- og handritakaupa og bók- 
bands .........0000.0200 000... 

3. Til Þorsteins Konráðssonar ...........000... 
4. Til þess að semja og prenta skrá um handrit 
5. Til árbókar ...........22000000 0. 0... 0... 
6. Til samningar og prentunar íslenzkrar bóka- 

Skrár ...........02000000 000 
7. Ýmisleg gjöld ............0..000000 0... 0... 

II. Þjóðskjalasafnið: 
1. 

  

Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót .......... 137655 
b. Verðlagsuppbót .........0.00.0.2.... 62284 

2. Til bókbands, bóka- og handritakaupa og til 
umbúnaðar skjala .........0000000.0.......0. 

3. Ýmisleg gjöld ...............0.0.0 0... 0... 

III. Þjóðminjasafnið: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .......... 132483 
b. Verðlagsuppbót .................. 58379 

  

2. Til aðstoðar, tímavinnu, til þess að útvega gripi, 
til áhalda og aðgerðar safngripa, bóka og rit- 
fanga .........00000000 00. 
Til rannsókna og ferðakostnaðar ............ 
Til sjóminjasafns .............2.000000..00.0.. 
Til viðhalds gamalla bygginga .............. 
Til hljómplötusafns ............000.0..0...00.0. 
Til uppsetningar Þjóðminjasafns ............ 
Til rekstrar hússins ................0.0...... 
Til örnefnasöfnunar ...............000000... m

a
n
n
i
 

IV. Listasafn ríkisins: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .......... 28980 
b. Verðlagsuppbót ............00.... 14321 

2. Annar kostnaður ........00..2000000. 0... 

kr. kr. 
  

  

378 180 

190 000 
1200 
5 000 

20 000 

15 000 

199 939 

15 000 

190 862 

60 000 
12 000 
3500 

80 000 
5 000 

130 000 
160 000 
30 000 

43 301 
30 000 

30 000 

3 000 

    

639 380 

217 939 

671 362 

73 301
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Náttúrugripasafnið: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .......... 92673 
b. Verðlagsuppbót ..........0.0.00.... 43149 

2. Til kaupa á náttúrugripum og uppsetningar dýra 
3. Til kaupa á bókum ..........2.000.00.0.0.... 
4. Til kaupa á safnahirzlum, áhöldum og tækjum 
5. Til rannsókna og ferðakostnaðar ............ 
6. Til fuglamerkinga ...........0.0.00.000 000... 
7. Til útgáfu á Acta naturalia islandica ........ 
8. Ýmis gjöld ..........0.00.000 0... 0. 

Til Hins íslenzka náttúrufræðifélags ............ 

Safnahúsið: 
1. Laun dyravarðar: 

a. Grunnlaun með uppbót .......... 21060 
hb. Verðlagsuppbót ...........0000... 12004 

2. Til hita, ljósa og opinberra gjalda .......... 
3. Til viðhalds, áhalda og ræstingar ............ 
4. Ýmis gjöld ...............000000. 0... 
5. Til innréttingar í Safnahúsinu .............. 
6. Fyrning ...........2.00000. 000. 

Til kaupa á tveimur eintökum af filmum af 
skjölum og handritum í þjóðskjalasafninu, öðru 
handa amtsbókasafninu á Akureyri og hinu handa 
héraðsskjalasafninu á Ísafirði, 20 þús. kr. til 
hvors safns, þó ekki yfir %3 kostnaðar .......... 
Styrkir til bókasafna og lesstofa: 
1. Til amtsbókasafnsins á Akureyri ............ 
2. Til bókasafnsins á Ísafirði .................. 
3. Til bókasafns Hafnarfjarðar, að því tilskildu, 

að Magnús Ásgeirsson skáld hafi þar bóka- 
vörzlu með a. m. k. 3245 króna grunnlaunum 
Til amtsbókasafnsins á Seyðisfirði .......... 
Til bókasafns Neskaupstaðar ............0... 
Til bókasafns Siglufjarðar .............0..... 
Til bókasafns á Bíldudal ................... 
Til bókasafns á Djúpavogi ..........0000.... 
Til bókasafns Vestmannaeyja ............... 
Til iðnbókasafns í Reykjavík ............... 
Til bæjarbókasafns Reykjavíkur, þó ekki yfir 
16 kostnaðar ..........000200000... 0... 
Til bókasafna á Vífilsstöðum, Kristnesi, Reykja- 
lundi og Landsspítalanum, 2 þús. kr. til hvers 
Til amtsbókasafnsins í Stykkishólmi ........ 
Til sýslubókasafnsins á Sauðárkróki ........ 
Til sýslubókasafnsins á Blönduósi ........... 
Til sýslubókasafnsins á Hvammstanga ...... 

þa
 

fe
d 

en
 

pe
l 

je
nd
 

a
n
 

þa
 

ke
d 

d
i
 

kr. kr. 
  

135 822 
12 000 
6 000 

30 000 
10 000 
5 000 

12 000 
33 000 

33 064 
45 000 
45 000 
20 000 

100 000 
4 188 
  

  
13 000 
13 000 

13 000 
10 000 
3750 
6 250 
1200 
1200 
6 250 
2500 

37 500 

8 000 
10 000 

3 000 
2 000 
2 000   

243 822 
15 000 

247 252 

40 000
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. Til héradsbåkasafns Suðurlands ............. 

Til héraðsbókasafns Borgarfjarðar í Borgar- 
NES 20.00.0000 000. 
Til sýslubókasafna, gegn eigi minna tillagi frá 
sýslusjóðum ..........2000000.0 se. een... 

. Til bókhlöðunnar á Húsavík .........00.00... 

. Til bókasafns Akraness ......00000... 00... 

. Til bókasafns í Flatey .......0000000.0000.0.. 
Til bókasafns Ólafsfjarðar .................. 

. Til bókasafns Dalvíkur ........0.000.0000.00... 

. Til bókasafns Hríseyjar ........00000.00.00... 
. Til bókasafns á Kópaskeri .........0.0000... 
. Til bókasafns á Vopnafirði ............2.... 

Til sýslunefndar V.-Ísafjarðarsýslu vegna bóka- 
safns Sighvats Grímssonar, enda sé það geymt 
hjá héraðsskólanum á Núpi .....000000000.. 
Til kaupa á bókum handa konunglega bóka- 
safninu í Stokkhólmi ........0.00000.0.0.00.. 

. Til lesstofu fulltrúaráðs verkalýðsfélaganna í 
Reykjavík ........0000000 0000... 

. Til lesstofu byggingarfélags alþýðu .......... 
. Til lestrarfélags kvenna í Reykjavík .......... 
. Til lesstofu sjómannaheimilis á Siglufirði ... 

Til lesstofu sjómannaheimilis á Raufarhöfn . 
. Til lesstofu Sjómannafélags Reykjavíkur . 
. Til lesstofu á Ísafirði ................0..0... 
. Til sjómannalesstofu K. F. U. M. í Vestmanna- 
EYJUM .....02.000 0000. 

. Til sjómannalesstofu í Bolungavík .......... 

. Til sjómannalesstofu í Höfn í Hornafirði .... 

. Til sjómannastofu í Reykjavík .............. 

. Til sjómannastofu á Akranesi „.....0.0000... 
. Til styrktarsjóðs lestrarfélaga skv. 1. nr. 1/1944 
. Byggingarstyrkur til bókasafna og lesstofa .. 

Til sýslubókasafns  Vestur-Barðastrandarsýslu 
. Til sýslubókasafns Norður-Þingeyjarsýslu 

X. Styrkir til bókaútgáfu o. fl.: 
1. 

n
e
g
 

Til Hins íslenzka bókmenntafélags, til útgáfu 
fornbréfasafns og annarra rita .............. 

2. Til Þjóðvinafélagsins ..........0000000000.... 
3. 
4. Til Sögufélagsins til þess að gefa út alþingis- 

Til Fornleifafélagsins ............0.0.0.000.. 

bækur, landsyfirréttardóma o. fl. ............ 
Til Hins íslenzka fræðafélags til útgáfustarfsemi 
Til Fornritaútgáfunnar ..........0.0000000.... 
Til útgáfustarfsemi Þjóðvinafélagsins og menn- 
ingarsjóðs, til útgáfu Íslendingasögu ........ 
Til bókaútgáfu menningarsjóðs, til útgáfu 
nýrrar Íslandslýsingar ..............0000.... 
Til að safna gögnum og semja rit um íslenzka 

  

  

    
301 300
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bjodhætti vid sjåvarsiduna samkvæmt råd- 
stöfun Fiskifélags Íslands ............0....... 

10. Til rímnafélagsins, til útgáfustarfsemi ...... 
11. Til Vísindafélags Íslendinga, til útgáfu rita .. 
12. Til Steins Dofra ættfræðings ................ 

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að að 
honum látnum verði ættfræðihandrit hans eign 
Landsbókasafnsins. 

13. Til Ara Arnalds, til ritstarfa ................ 

14. Til dr. Jóns Dúasonar (vegna útgáfu rita hans) 
15. Til útgáfu íslenzkra nyyrda .................. 
16. Til samningar íslenzkrar orðabókar, gegn jafn- 

miklu framlagi frá Sáttmálasjóði ........... 
17. Til Jóns Aðalsteins Jónssonar til mállýzku- 

rannsókna ..........000000 000. sn 
18. Til útgáfu héraðssagnarita, eftir tillögum heim- 

spekideildar háskólans .........0000000...... 
19. Til Norræna félagsins ............0.0.20....... 
20. Til Stúdentaráðs Háskóla Íslands, til stúdenta- 

skipta og annarrar starfsemi ................ 
21. Til íslenzkra stúdenta í Kaupmannahöfn til fé- 

lagsstarfsemi ........0..0000.00 000... 
22. Til Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn .... 
23. Til ætt- og mannfræðifélagsins til útgáfu mann- 

talsins frá 1816 .......0.0...0..2.00 00.00.0000... 
24. Til útgáfu á Ættum Austfirðinga ............ 
25. Til héraðsskjalasafna skv. 1. nr. 7/1947 ...... 

26. Til endurskoðunar dansk-íslenzkrar orðabókar 
27. Til greiðslu kostnaðar við norrænu menningar- 

málanefndina ...........0000000 0000... 0... 
28. Vegna þátttöku Íslands í útgáfu safnrita um 

menningarsögu Norðurlanda til 1950 ........ 

Til skálda, rithöfunda og lstamanna .......... 
Af fé þessu skal Gunnar skáld Gunnarsson njóta 

21600 kr. heiðurslauna. 
Að öðru leyti skal 3 manna nefnd, kosin af Al- 

þingi, skipta fjárhæð þessari. 
Til rithöfundasjóðs Kelvins Lindemanns ......... 
enda verði fénu varið til dvalarkostnaðar fyrir 
skandinaviskan rithöfund hér á landi. 
Styrkur til Myndlistaskólans í Reykjavík ........ 
Til Páls Hermannssonar, fyrrv. alþm., til ritstarfa 
Til Þorleifs Jónssonar, fyrrv. alþm., fjárveiting í 
eitt skipti — heiðurslaun ...................... 
Til Arnórs Sigurjónssonar til ritstarfa .......... 
Til Benedikts Gíslasonar frá Hofteigi til sögu- og 
fræðiiðkana ..........0.0.0000020 0000 
Til Magnúsar Guðnasonar til varðveizlu á tækj- 
um, sem hann hefur fundið upp .......000...... 
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15 000 
15 000 
15 000 
18 500 

9 000 
30 000 
50 000 

75 000 

8 000 

15 000 
15 000 

10 000 

2 000 
5 000 

10 000 
10 000 

5 000 
15 000 

8 000 

12 000 

528 500 
630 000 

2 500 

20 000 
10 500 

20 000 
8 000 

5 000 

5 000
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Til Guðmundar Kjartanssonar til jarðfræðirann- 
SÓkNna ....00.0.2000000 000. 
Til Jóhannesar Áskelssonar til rannsókna á ís- 
lenzkum surtarbrandslögum, enda gangi þá stein- 
gervingasafn hans og rit í sambandi við það til 
náttúrugripasafnsins ...............0.0......... 
Til Sigrúnar Árnadóttur, ekkju Kára Sigurjóns- 
sonar alþm. í viðurkenningarskyni fyrir stein- 
gervingasafn manns hennar, sem hún hefur gefið 
náttúrugripasafninu ..............000....0.0.... 
Til Jens Pálssonar til mannfræðirannsókna .... 
Til Thoru Friðriksson til ritstarfa ............. 
Til Sigurðar Skagfields til söngkennslu ......... 
Til Þórarins Jónssonar tónskálds ............... 
Til Jónasar Tómassonar tónskálds ............. 
Til Róberts A. Ottóssonar til rannsókna á íslenzkri 
kirkjutónlist á þjóðveldistímanum .............. 
Til vísindamanna og fræðimanna samkvæmt út- 
hlutun menntamálaráðs ...........2000000000... 
Til leiklistarstarfsemi: 

1. Til leikfélags Reykjavíkur, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Reykja- 
Vikur ..............0.00 000 

2. Til leikfélags Akureyrar, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Akureyrar 

3. Til Jóns Norðfjörðs ..........0000000 00... 
4. Til Ingibjargar Steinsdóttur til farkennslu í 

leiklist og framsögn .............0.0000000.. 
5. Til leikfélags Hafnarfjarðar, gegn að minnsta 

kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Hafn- 
arfjarðar ..............0..0..00 00... 

6. Til leikfélags Ísafjarðar, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Ísafjarðar 

7. Til leikfélags Neskaupstaðar, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Nes- 
kaupstaðar .............00.00000 000... 

8. Til leikfélags Sauðárkróks, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að .. 

9. Til leikfélags Vestmannaeyja, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Vest- 
mannaeyja .........000000. 000. 

10. Til leikstarfsemi á Siglufirði, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að .. 

Bæjarstjórn Siglufjarðar skiptir upphæðinni 
milli leikfélags Sigiufjarðar og leikfélags Ka 

templara. 

11. Til leikfélags Dalvíkur, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi annars staðar að ........ 

12. Til leikfélags Húsavíkur .................... 
13. Til leikfélags Eyrarbakka, gegn að minnsta 

kosti jafnmiklu framlagi annars staðar ad .. 
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15 000 

8 000 

10 000 
8 000 
8 000 

10 000 
10 000 
10 000 

8 000 

90 000 

50 000 

15 000 
8 000 

5 000 

5 000 

3 000 

3 000 

3 000 

3 000 

4 000 

3 000 
3 000 

3 000   
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Til leikfélags Akraness, gegn ad minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi annars staðar að ........ 
Til leikfélags Borgarness, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi annars staðar að ......... 
Til leikfélags Hveragerðis ........000000.00... 
Til Bandalags íslenzkra leikfélaga ........... 

XXX. Til Sigurðar Skúlasonar til framsagnarkennslu .. 
XXXI. Til tónlistarstarfsemi: 

1. 

n
æ
 

> 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
16. 

17. 

XXXII. 
XXXIII. 
XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI. 

XXXVIII. 

Til Tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Reykjavíkur 
Til tónlistarskóla á Akureyri, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að .. 
Til tónlistarfélags Ísafjarðar ................ 
Til tónlistarskóla Siglufjarðar ............... 
Til tónlistarskóla Vestmannaeyja ............ 
Til tónlistarskóla Hafnarfjarðar ............ 
Til hljómsveitar Reykjavíkur ...........22.. 
Til lúðrasveitar Reykjavíkur, gegn jafnmiklu 
framlagi annars staðar að .......0000.0000... 
Til lúðrasveitar Akureyrar, gegn jafnmiklu 
framlagi annars staðar að ......00000....0... 
Til lúðrasveitar Vestmannaeyja, til hljóðfæra- 
kaupa ....00000.000 rns 
Til lúðrasveitar Hafnarfjarðar, til hljóðfæra- 
kaupa .....00000000 000 
Til lúðrasveitar Stykkishólms, til hljóðfæra- 
kaupa .....00000000 00 rns 
Til Páls Ísólfssonar, til þess að starfa að tón- 
listarmálum og efla skilning alþýðu á tónmennt 
Til þess að veita kirkjuorgelleikurum og barna- 
kennurum utan Reykjavíkur ókeypis kennslu 
í orgelleik, hljómfræði og söngstjórn í kirkjum 
og barnaskólum, með umsjá söngmálastjóra 
þjóðkirkjunnar ........2.0000000.....0...... 
Til sambands íslenzkra karlakóra ........... 
Til landssambands blandaðra kóra og kvenna- 
kóra ....00000e rr 
Til kirkjukórasambands Íslands til eflingar 
kirkjusöngs í landinu .......0.0000000.000.. 

Til Árna Jónssonar, til söngnáms á Ítalíu ...... 
Til Elsu Sigfúss söngkonu .......0.0.000000. 0. 
Til Gerðar Helgadóttur, til náms í höggmyndalist 
í Frakklandi .........00000 0000... 
Til Gerðar Helgadóttur, til að læra myndskreyt- 
ingu á gluggum í kirkjur og samkomuhús .... 
Til Guðmundar Baldvinssonar, til söngnáms á 

Ítalíu .......000000 0... 0ð rn 
Til Guðmundar Elíassonar, til náms í höggmynda- 
list ......000000ros ones 

kr. kr. 
  

3000 

3000 
3 000 

70 000 
  

70 000 

20 000 
20 000 
10 000 
10 000 
10 000 

2 000 

50 000 

20 000 

5 000 

5 000 

5 000 

13 860 

5 850 
18 000 

12 000 

35 000 
      

187 000 
8 000 

311 710 
8 000 
8 000 

8 000 

5 000 

8 000 

8 000
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XXXVIII. Til Guðmundar Jónssonar, til söngnáms ....... 8 000 

XXXIX. Til Guðrúnar Á. Símonardóttur, til söngnáms 

erlendis „..............000000 00. 8 000 
XL. Til Gunnars Óskarssonar, til söngnáms á Ítalíu 8 000 

XLI. Til Jóns Sigurbjörnssonar, til söngnáms á Ítalíu 8 000 
XLII. Til Ketils Jenssonar, til söngnáms á Ítalíu .... 8 000 

XLIII. Til Kristins Þorl. Hallssonar, til söngnáms í Lon- 

don AR IIÐ 8 000 
XLIV. Til Magnúsar Jónssonar, til söngnáms á Ítalíu 8 000 
XLV. Til Ólafar Pálsdóttur, til náms í höggmyndalist 8 000 
KLVI. Til Ólafs Jakobssonar, til söngnáms á Ítalíu .. 8 000 

KLVII. Til Óskars Þ. Guðmundssonar, til söngnáms .. 8 000 
XLVIIL Til Rögnvalds Sigurjónssonar, til tónlistarnáms 8 000 
XLIX. Til Sigursveins D. Kristinssonar, til tónlistar- 

NÁMS 22.00.0000... ns 8 000 
L. Til Þorsteins Hannessonar söngvara, til söng- 

NÁMS 2....0.00000000 ner 8 000 
LI. Til Þórunnar Jóhannsdóttur, til tónlistarnáms 

erlendis ............222000 0... e. sen 8 000 
LII. Til Þuríðar Pálsdóttur, til söngnáms á Ítalíu .. 8 000 

LIN. Til listasafns Einars Jónssonar: 
1. Laun Einars Jónssonar: 

a. Grunnlaun „.........0..0000.0.... 28445 
b. Verðlagsuppbót ........0.0.00... 14198 

—— 42 643 
2. Til eldiviðar og ljósa ..........00.0.0000... 15 000 
3. Ýmis gjöld .............20. 0000... 47 000 
4. Fyrning ............00002 0000... 1176 

105 819 

LIV. Til eflingar menningarsambandi við Vestur-Ís- 
lendinga ..........000.00 0. ss nn 3 000 

LV. Til norskrar lstsýningar í Reykjavík ......... 90 000 
LVI. Til Egilsgarðs að Borg á Mýrum .............. 5 000 
LVII. Til Þorfinns Kristjánssonar prentara í Kaup- 

mannahöfn, til að greiða fyrir heimsóknum 
aldraðra Íslendinga í Danmörku til Íslands .. 1500 

LVIIL Til Þorfinns Kristjánssonar, vegna útgáfu á árs- 
fjórðungsritinu Heima og erlendis ............ 3 500 

LIX. Til Jóns Guðmundssonar, fyrrv. veitingamanns 
á Þingvöllum ..........02000.0 000. 10 000 

LX. Kostnaður við friðun Þingvalla, sbr. lög nr. 59 
1928 ......000000 neee 8 000 

LXI. Til umbóta á Þingvöllum ........0.0.0000. 100 000 
LXII. Til Vesturheimsblaðanna Lögbergs og Heims- 

kringlu, 10000 til hvors .......00.0000 000... 20 000 
LXIII. Til kennarastóls í íslenzkum fræðum við há- 

skólann í Manitoba, Kanada, lokagreiðsla .... 80 000 
LXIV. Til minnisvarða Stephans G. Stephanssonar .... 10 000 
LXV. Til byggðasafns Rangæinga, til að byggja skýli 

yfir skipið Pétursey .........00.00 0000... 5 000 
LXVI. Til Skálholtsfélagsins, til umbóta í Skálholti .. 25 000 

30 
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LXVII. Til Skålholtsfélagsins, til rannsóknar á kirkju- 

LXVIII. 

LXIX. 

grunninum i Skålholti 
Til minningarlundar Jónasar Hallgrímssonar í 
Öxnadal 
Til minningarlundar Jóns Arasonar við Grýtu 

so... 

Sr 

Samtals A. ... 

B. Til ýmissa rannsókna í opinbera þágu o. fl. 

I. Atvinnudeild háskólans: 

1. Iðnaðardeild: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 
2. Verðlagsuppbót ....... 

382070 
„.. 185361 

b. Til tilrauna með betri nýtingu á heitu 

Cc. 

vatni til upphitunar husa 
Annar kostnaður ........ 

=- Tekjur af rannsóknum 

2. Fiskideild: 

a. 

b. 

Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 
2. Verðlagsuppbót ....... 

Annar kostnaður ........ 

3. Landbúnaðardeild: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót . 
2. Verðlagsuppbót ....... 

Fjárræktarbúið á Hesti: 
1. Laun .........000.0... 

2. Til stofnkostnaðar .... 

3. Annar kostnaður ..... 

Tilraunabúið á Varmá: 

1. Laun .........0000.... 

#00... 

00.00.0000... 

00.00.0000... 

311326 
.…. 156151 

essere ee…e 

- 222180 
.…… 103840 

00.00.0000... 

000... 

…… 95330 
oe. 30000 

oo... 0... 
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kr. kr. 

40 000 

5 000 
5 000 

5 044 385 

567431 

30000 
370000 

967431 
270000 

— 697 431 

467477 
240000 

707 477 

326020 
200000 
110000 
— 636 020 

275330 
195000 

80 330 

107208 
8000 

—.—.— 99 208
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4. Vítaminrannsóknir: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 31005 
2. Verðlagsuppbót .......... 16122 

— 47127 
b. Annar kostnaður ...............0... 25000 

— 72 127 
5. Sameiginlegur kostnadur: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 93726 
2. Verðlagsuppbót .......... 48325 

142051 
b. Hiti, ljós og ræsting ................ 150000 
c. Til viðhalds húss .................. 20000 
d. Húsaleiga í leiguhúsnæði ........... 82000 
e. Annar kostnaður ............0...... 40000 

434051 
= Tekjur frá happdrætti Háskóla Íslands 
o. fl. sees enenese 200000 

—— 234 051 
2 526 644 

II. Rannsóknarstofa háskólans: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ............. 473000 
b. Verðlagsuppbót ........0.00000000... 238000 

0 711 000 
2. Annar kostnaður ...........0.00000000 0000 350 000 

1 061 000 
= Tekjur af rannsóknum .........0000000.0....0.. 480 000 

— 581 000 
III. Til rannsóknaráðs: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ............. 63270 
b. Verðlagsuppbót ..........0..0.0000... 22208 

—— 85 478 
2. Rannsóknakostnaður ..........000000000 0000... 60 000 
3. Til málmleitar og biksteinsrannsókna .......... 30 000 
4. Til hafissrannsókna ..........0.000000 0000. 10 000 

—— 185 478 
IV. Veðurstofa Íslands: 

1. Almenn veðurþjónusta: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 660247 
2. Verðlagsuppbót .......... 330061 

—-— 990308 
b. Aukavinna ............000.00 000... 135000 
c. Laun  veðurathugunarmanna utan 

Reykjavíkur .............0..00....0.. 219000 
d. Til Landssímans og Ríkisútvarpsins 

vegna sendinga veðurskeyta og út- 
varps veðurfregna .......0.0.0.0.... 323000



24. des. 
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e. Áhöld, loftskeytatæki o. fl. .......... 130000 
f. Húsaleiga, ljós, hiti og akstur ....... 150000 
g. Eftirlit með veðurathugunarstöðvum . 12000 
h. Úrkomumælingar á fjöllum ......... 10009 
i. Jarðskjálftamælingar ...........0.... 15000 
i. Ýmis kostnaður ......0.00000000... - 45000 

2029308 
= Endurgreitt vegna flugveðurþjónustu 269000 

———— 0 | 1 760 308 
2. Veðurþjónusta vegna millilandaflugs: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 724989 
2. Verðlagsuppbót .......... 369599 

—— 1094588 
b. Aukavinna .....00.00000.00 0... 328271 
c. Veðurathugun á alþjóðastöðvum .... 281830 
d. Veðurskeyti .......2.00000. 0... 305400 
e. Húsaleiga o. fl. .....0.0000000...... 125900 
f. Áhöld ........000 00 46600 
g. Ýmis kostnaður .........0...00.00... 479411 

Fært á 13. gr. D. XIIL 3 20.00.0000... 2662000 1 760 308 

V. Til landmælinga ........0.000200 0000... s.n. 150 000 
Þar af 50 þús. kr. til kaupa á myndavélum í sam- 

bandi við kortagerð. 
VI. Til jökulmælinga ........00000000. 000... 0... 1500 

VII. Til sjómælinga: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ............… 78240 
b. Verðlagsuppbót ......0000000000...... 32423 

— 110 663 

2. Vegna yfirtöku og heimflutnings íslenzka hluta 
danska sjókortasafnsins ........2.0.000......0... 50 000 

3. Annar kostnaður .........0.0200000. 0. 0... 250 000 
410 663 

VIII. Til húsameistara ríkisins: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ........0.... 167100 
b. Verðlagsuppbót ......0.000000 000... 76711 

— — 243 811 
2. Annar kostnaður .........00000000 000... 150 000 

393 811 
= Tekjur af vinnu ........2.2000000. 0... 0... 160 000 

233 811 
IX. Framlag til mótvirðissjóðs: 

Vegna tæknilegrar aðstoðar ........000.00000.00...... 400 000 

Samtals B. ... 6 249 404     
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16. gr. 
Til atvinnumála er veitt: 

kr. kr. 

A. Landbúnaðarmdl. 

Til Búnaðarfélags Íslands, enda samþykki landbún- 
aðarráðherra fjárhagsáætlun félagsins ............... 1 540 000 
Til sama, til kynnisferða bænda .........000000000.. 10 000 
Til sama, til eftirlits með loðdýrum ................ 10 000 
Til búreikningaskrifstofu á vegum Búnaðarfél. Íslands 65 000 
Gjöld samkv. jarðræktarlögum: 
A. Vegna I. kafla laganna: 

Lögboðinn hluti af kaupi héraðsráðunauta ...... 190 000 
B. Vegna Il. kafla laganna: 

a. Jarðræktarframlög .................... 7000000 
b. Til framræslu samkv. 11. gr. HI. ...... 3750000 

— 110750 000 
C. Vegna III. kafla laganna: 

a. Til stofnkostnaðar vid varahlutakaup .. 400000 
b. Til stjórnar vélasjóðs, sbr. 19. gr. laganna 80000 
c. Til eftirlits með vélum ræktunarsam- 

banda og dráttarvélanámskeiða ........ 120000 
—— 600 000 

JA - , ———11540000 
Gjöld vegna laga um jarðræktar- og húsagerðarsam- 
þykktir í sveitum: 

a. Kostnaður við athuganir og mælingar samkv. 5. gr. 
laganna ................00...n es sens 75 000 

b. Til kaupa á jarðræktarvélum ........0.00..00.0... 350 000 
c. Styrkir samkv. 21. gr. laganna, sbr. 1. 29/1948 .. 100 000 

— 525 000 
Til verkfæranefndar ríkisins, enda birti hún árlega 

skýrslu um störf sín ...........000200 0000. 75 000 
Til verðlagsnefndar landbúnaðarafurða samkv. 9. gr. 
1. nr. 94 5. júní 1947 ..............00. 00... 25 000 
Til búfjárræktar samkv. lögum nr. 19/1948: 
a. Nautgriparækt: 

1. Almennur styrkur til nautgriparæktar- 
félaga 20.00.0000... 175000 

2. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 
annars staðar að .............0.0.00... 28000 

b. Saudfjårrækt: 203 000 
1. Styrkur til sauðfjárkynbótabúa ........ 20000 
2. Styrkur til sauðfjárræktarfélaga ...... 50000 
3. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 

annars staðar að ...........0.000000.... 15000 

c. Hrossarækt: 85 000 
1. Fóður- og girðingastyrkur ............ 10000 
2. Styrkur til kaupa á kynbótahestum .... 14000 
3. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 

annars staðar að ..................... 12000 
4. Til hrossaræktarsambanda ............ 15000 

    51 000   
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kr. kr. 

d. Styrkur til fóðurbirgðafélaga .........0000000.... 65 000 

e. Til sæðingarstöðva, rekstrarstyrkur ............... 40 000 

f. Til héraðsráðunauta í búfjárrækt, % launa ...... 100 000 
-—.— 544 000 

Framlag til búfjártryggingar samkv. 1. nr. 20/1943 .... 100 000 

. Til tilraunaráðs búfjárræktar ........0..000.0000......0. 140 000 

Til jarðræktartilrauna: 
a. Rekstrarkostnaður ......0.00000000 000... 650 000 
b. Stofnkostnaður ........0200000 0... 0 sn... 375 000 

— 1025 000 
Til þess að koma upp sýningarreitum í jarðrækt og 

námskeiðum í því sambandi .........00000000.0....... 750 000 

. Til umbóta á Reykhólum vegna skipulags staðarins .. 25 000 

. Framlag samkv. lögum um landnám, nýbyggðir og 

endurbyggingar í sveitum: 
a. Samkv. 4. gr. laga nr. 35/1946, til landnáms ...... 2 500 000 
b. Samkv. 13. gr. sömu laga, til byggingarsjóðs ... 8 8 yggingars] 2 500 000 5 000 000 

Til ræktunarsjóðs samkv. 1. nr. 66/1947 .......0.00... 500 000 

Til fyrirhleðslu í Þverá og Markarfljóti ............ 400 000 

. Til fyrirhleðslu í Kaldaklifsá, Svarðbælisá og Laugará 40 000 

. Til fyrirhleðslu, gegn framlagi % kostnaðar annars 

staðar að: 
a. Í Laxá í Nesjahreppi í Austur-Skaftafellssýslu ... 85 000 
b. Í Jökulsá í Lóni .......0.000000 00 enn n. ne. 150 000 

c. Í Kúðafljóti ..........00200.200 0000. ee nn. 100 000 335 000 

. Til sjóvarnargarðs fyrir landi Gerðahrepps .......... 50 000 

. Til sjóvarnargarðs á Álftanesi .......0.0.0000000000. 100 000 
Til landþurrkunar á Stokkseyri .......0.00000.0...... 20 000 

. Til landþurrkunar í Austur-Landeyjum, gegn framlagi 

18 kostnaðar annars staðar að .......00000.000.00.0.. 20 000 

Til landþurrkunar í Vestur-Landeyjum, gegn framlagi 

14 kostnaðar annars staðar að .......00000000 00... 20 000 

. Til landþurrkunar á Eyrarbakka .........0.00. 00... 20 000 

. Til sandgræðslu: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .......0.00000.. 71900 
2. Verðlagsuppbót .......00000000. 00... 35372 

107 272 

b. Til sandgræðslustöðva ........0000000. 0... 400 000 
c. Til nýrra sandgræðslugirðinga ...........0...00... 400 000 

d. Skrifstofukostnaður „........0000000. 0... 0. 0... 10 000 

e. Til sandgræðslutilrauna .........0000000.00 0000... 35 000 

f. Ýmis gjöld .........0..00000 0... nn 50 000 1 002 272 

Til hreinræktunar holdanautgripa ...........00000... 75 000 

Til raflýsingar í Gunnarsholti ..........00000000.000.. 40 000 

Til skógræktar: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .....00.000000.. 206126 
2. Verðlagsuppbót .....0..000000 0000... 104464 

——.—— 310 590



35. 

36. 

37. 
. Til klådalækninga 

39. 

40. 

- Kostnaður skv. lögum nr. 11/1928, um varnir gegn því 

. Til mjólkurbúa og smjörsamlaga 
. Til garðyrkjufélags Íslands 

. Til klaksjóðs samkv. lögum nr. 36/1937 
. Veiðimálaskrifstofan: 
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b. Skrifstofukostnaður .............00.000000 00... 
c. Til skógræktarfélaga ...........000000000.0. 0... 
d. Til skóggræðslu .............00000.0 0000. 
e. Til plöntuuppeldis „........0000000000000 0... 
Í. Til skóggræðslu á jörðum einstaklinga ........... 
8. Vextir og afborganir af skuldum ................ 

Til garðyrkjufélags Íslands vegna garðyrkjusýningar- 
innar á árinu 1952 BROKK 

0... 

a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ..........0.0... 62568 
2. Verðlagsuppbót ............0000.....0.. 29701 

b. Annar kostnaður ..............0.%00... 0... 

Kostnaður vegna eyðingar refa og minka samkv. lögum 
nr. 56 1949 
Til dýralækna: 
a. Laun dýralækna: 

1. Grunnlaun með uppbót 
2. Verðlagsuppbót 

So 000000008000080000 0 

200106 
99181 0000... 0000... 

b. Styrkir til tveggja manna til þess að stunda dýra- 
lækningar samkv. 13. gr. dýralæknalaga frá 1947: 
1. Grunnstyrkur 22815 
2. Verðlagsuppbót 

00....0.....00....0..000 00. 

00.00.0000... 

ce. Styrkur til einstakra manna til að stunda dýra- 
lækningar: 
1. Grunnstyrkur 
2. Verðlagsuppbót 0... 

d. Skrifstofukostnaður yfirdýralæknis 000000000.3000. 

Styrkur til dýralæknisfræðináms erlendis 0000... 

Sr ... see 

Kostnaður við sauðfjársjúkdómavarnir: 
a. Sauðfjársjúkdómanefnd 
b. Bætur vegna fjárskipta, uppeldisstyrkur og aðrar 

bætur og styrkir 
c. Kostnaður við vörzlu 
d. Viðhald girðinga og endurbætur 
e. Flutningskostnaður 

0000... 0... 0... 

0... 

0000. 000. ........00..00 0 

00..0.......0.0.... 

#0... 0800 

00... Til rannsókna á garnaveiki 

að gin- og klaufaveiki og aðrir alidýrasjúkdórnar berist 
til landsins 00.00.8000. 0 

  

    

16. gr. 

kr. kr. 

60 000 
325 000 
900 000 
300 000 
100 000 
75 000 

2 070 599 
100 000 

2 000 

30 000 
10 000 

92 269 
70 000 

— 162 269 

250 000 

299 287 

35 818 

28 260 
4 000 

367 365 
18 060 
30 000 

200 000 

6890 000 
450 000 
600 000 
600 000 

8 740 000 
210 000 

100 000 
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42. Til Norræna bufrædifélagsins ........0.000.0.0.0.0.... 1 000 

43. Til nautgriparæktarsambanda i Årnessyslu og Eyja- 

firði, stofnstyrkur, þó ekki yfir % kostnaðar ........ 200 000 

Samtals A. ... 36 287 496 

B. Sjávarútvegsmál. 

1. Til Fiskifélags Íslands, enda samþykki atvinnumála- 

ráðuneytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins, og félagið sjái 

um útgáfu fiskimannaalmanaks á sinn kostnað ...... 1481 000 

2. Til alþjóðahafrannsókna .......002000000 00... 0... 47 200 

3. Til reikningaskrifstofu sjávarútvegsins .............. 41 500 

4. Til haf- og fiskirannsókna ......0000000. 00... 00... 300 000 

5. Til alþjóðahvalveiðiráðs .......0.0000000 000. 0... 6 855 

6. Til eftirlits með hvalvinnslustöðvum ...........000.. 6 000 

7. Til að gera tilraunir með nýjar sildveiðiaðferðir .... 1 500 000 

8. Til hlutatryggingasjóðs samkvæmt lögum (áætlað) ... 2 200 000 

9. Vextir af bráðabirgðalánum sildveidideildar hluta- 

tryggingasjóðs ......0..0000000. nn nn 400 000 

10. Til varnar gegn skemmdum á reknetjum í Faxaflóa af 

völdum háhyrninga, skv. ráðstöfun Fiskifélags Íslands 50 000 

11. Styrkur til Olíusamlags útvegsmanna á Ísafirði samkv. 

1. nr. 110/1943 ......0.0002 00 70 000 

Samtals B. ... 6 102 555 

C. Iðnaðarmál. 

1. Til Landssambands iðnaðarmanna .....00.00.0000000.. 150 000 

9. Til iðnaðarmálastofnunar Íslands ..........0000000.. 450 000 

3. Til iðnlánasjóðs .....0000000000 senn 300 000 

4. Til iðnfræðsluráðs samkv. lögum ......000.0.000.0.... 140 000 

5. Til iðnráða ........000000 00 enn 30 000 

6. Styrkur til byggingar iðnskóla í Reykjavík, gegn jafn- 

miklu framlagi annars staðar að, allt að .............. 1 000 000 

7. Til Halldóru Bjarnadóttur til þess að vinna að eflingu 

heimilisiðnaðar ........00.00000 0000 7 020 

8. Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til þess að halda 

uppi kennslu og námskeiðum í tréskurði og heimilis- 

iðnaði seeren enes serverer 2 700 

9. Til tóvinnuskóla Halldóru Bjarnadóttur á Svalbarðs- 

eyri við Eyjafjörð .......000000000ennnnnn en. 30 000 

10. Til Guðmundar Kristjánssonar, myndskera ........... 1500 

11. Til Hans P. Stangelands, enda gefi hann upplýsingar 

um lfrarbræðsluaðferð sína .......000000 0... ..0.0.... 12 000 

Samtals C. ... 2123 220    



IL. 

IIL 

  

  

251 1953 
16. gr. 

87 
kr. kr. 24. des. 

D. Raforkumál. 

Stjórn raforkumåla: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót ....00..00... 45866 

b. Verðlagsuppbót 02.00.0000... 00... 23356 
— 69 222 

2. Skrifstofukostnaður ........00000 000. denn. 55 000 

3. Annar kostnaður ......000000000 0... nn. 35 000 
159 222 

Til undirbúnings rannsókna og áætlana um nýjar 

virkjanir og raforkuframkvæmdir: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót ....0.0..00... 316171 

b. Verðlagsuppbót ......000000000....... 148614 
——— 464 785 

2. Skrifstofukostnaður .......00000c00.00. 0... 70 000 

3. Mælingar og aðstoð ...c.cccccccnsenrnn 00... 320 000 

4. Annar kostnaður .....0c0.0.0000000 ne... 120 000 

974 785 

— Tekjur: 
1. Endurgreiðslur frá bæjarfélögum, ein- 

staklingum og fyrirtækjum ......... 340000 

9. Úr raforkusjóði ......0000000.00.... 500000 
—.—.—— 840 000 

Rafmagnsveitur ríkisins: —— | 134785 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót ...... 515902 

b. Verðlagsuppbót ........... 248488 
—— 764390 

2. Skrifstofukostnaður .........00.00.000.0.. 150000 

3. Annar kostnaður, birgðavarzla, bifreiðar 

og vélar, vextir, afskriftir og ýmis gjöld 2500610 

3415000 

Þar af greitt af veitum í rekstri ........ 600000 
— |2815 000 

4. Rekstrarkostnaður og raforkukaup veitna: 

a. Rafmagnsveitur ríkisins ............. 4700000 

b. Héraðsrafmagnsveitur ríkisins ....... 3000000 
——— | 7 700 000 

= Tekjur: 10515000 

1. Rekstrartekjur veitna: 

a. Rafmagnsveitur ríkisins ............. 4500000 

b. Héraðsrafmagnsveitur ríkisins ...... 2800000 
—— {7 300 000 

2. Greitt af nýbyggingum .......000000. 0... 0... 2 700 000 

3. Endurgreitt frá viðskiptamönnum .............- 115 000 

4. Bráðabirgðalán til greiðslu á rekstrarhalla veitna 400 000 

10515000 
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IV. Vatnamælingar ..................0.0.0. 00 
V. Til nýrra raforkuframkvæmda ........00000..0.... 

VI. Til virkjunarrannsókna í stórám landsins ......... 
VII. Til leiðbeiningar bændum um raforkumál ........ 

VIII. Rafmagnseftirlit ríkisins: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ............. 228847 
b. Verðlagsuppbót ..................... 114775 

2. Skrifstofukostnaður „...........00......0.0 0. 
3. Ferðakostnaður ............0.0..0...0.00 0. 
4. Annar kostnaður ............0..00.00 0. 

— Tekjur: 
1. Árgjöld rafveitna ......,............. 570000 
2. Aöflutningsgjöld o. a. .............. 263622 

IX. Raforkuráð: 
Þóknun og skrifstofukostnaður ................... 

X. Raforkusjóður: 
Tillag ríkissjóðs samkv. lögum nr. 12 2. apríl 1946 

XI. Jarðboranir og gufuvirkjunarrannsóknir: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ............ 99575 
b. Verðlagsuppbót ..................... 47485 

2. Skrifstofukostnaður ..................0.. eeereee 
3. Rekstrarkostnaður bora ...........00000.00.. 
4. Ánnar rannsóknarkostnaður ...........00000.... 
5. Annar kostnaður ...........000.0... 0... 

—- Tekjur: 
Bor- og rannsóknarkostnaður endurgreiddur af 
einstaklingum og sveitarfélögum ............... 

6. Til bortækjakaupa ..........000.0000. 0. 

XII. Til brennisteinsvinnslutilrauna og gufuborana á 
Námafjalli .............00. 00. 

XIII. Til jarðborana vegna kolarannsókna á Skarðsströnd, 
gegn jafnmiklu framlagi annars staðar að ......... 

enda séu borunarrannsóknirnar gerðar undir eftir- 
liti og í samráði við rannsóknaráð ríkisins. 

Samtals D. ... 
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160 000 
5 860 000 

400 000 
70 000 

343 622 
120 000 
200 000 
170 000 

833 622 

833 622 

18 000 

5 000 000 

147 060 
60 000 

400 000 
100 000 
65 000 

772 060 

650 000 

122 060 
100 000 

222 060 

600 000 

150 000 

12 774 067 
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Til félagsmåla er veitt: 
  

000... Tillag til bjargráðasjóðs samkvæmt lögum 
Til almannatrygginga: 
a. 1. Framlag skv. 116. gr. laga nr. 50/1946 32000000 

2. Viðbótarframlag .........0..00.00000.... 2350000 
3. Framlag samkv. 47. gr. HI. kafla laga 

nr. 104/1943 .......0.00000 000. 9500000 
  

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 ......0..0.0.... 

Gjöld samkvæmt lögum nr. 87/1947, um afstöðu foreldra 

til óskilgetinna barna ..........0.00000. 0... 0... 
Gjöld skv. 21., 22. og 23. gr. framfærslulaga, nr. 80/1947 

Til styrktar- og sjúkrasjóða samkv. úthlutun félags- 
málaráðuneytisins 
Gamalmennahæli: 
a. Til elliheimilisins Grundar í Reykjavík: 

Rekstrarstyrkur ..........02200000 000... 0... 
enda greiði vistmenn, sem framfærslusveit eiga 

utan Reykjavíkur, ekki hærra daggjald en bæjar- 
menn. 

b. Til gamalmennahæla utan Reykjavíkur, 20 þús. kr. til 
hvers ........000000 000 

c. Til elliheimilisins í Skjaldarvík, byggingarstyrkur 

Sr eee eee 

Til sambands islenzkra berklasjúklinga .............. 
Til sambands íslenzkra berklasjúklinga, rekstrarstyrk- 
ur vegna læknislauna ..........20000.00 0. a... 0. 0... 
Til sumardvalarheimila, dagheimila og vistheimila 
fyrir börn úr bæjum og kauptúnum, gegn jöfnu fram- 

lagi annars staðar að 
Til dvalarheimilis á vegum mæðrastyrksnefndarinnar í 
Reykjavík, byggingarstyrkur 

so... 

. Til barnavinafélagsins Sumargjafar, gegn a. m. k. tvö- 
földu framlagi frá Reykjavíkurbæ .........0000000... 
Til starfskvennaskóla Sumargjafar, gegn jafnmiklu 
framlagi annars staðar að ........00000 0000... 
Til dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn og unglinga 
Til athugunarstöðvar skv. 36. gr. 1. nr. 29/1947 ...... 
Til ýmiss konar líknar- og hjálparstarfsemi: 
a. Til Rauðakross Íslands ..........0000..0... 0... 
b. Til sambands íslenzkra berklasjúklinga .......... 
c. Til félagsins „Heyrnarhjálpar“ ............0.0000.. 
d. Til Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra ............ 
e. Til mæðrastyrksnefnda .......20.0000000.0 0... 

Þar af 15 þús. kr. til mæðrastyrksnefnda utan 
Reykjavíkur. Ráðherra úthlutar fénu. 

  

  

  

kr. kr. 

300 000 

43 850 000 

255 000 
——| 44 105 000 

20 000 
150 000 

20 000 

30 000 

180 000 
25 000 

235 000 
300 000 

54 758 

100 000 

100 000 

150 000 

35 000 
150 000 
100 000 

25 000 
3 000 
5 000 

17 000 
50 000     100 000
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16. Til slysavarna: 
a. Til almennra slysavarna ........000000000.......0.. 
b. Til umferðarslysavarna ..........00000. 0. 000... 

17. Til flugbjörgunarsveitarinnar, til áhaldakaupa ....... 
18. Til hjálpar nauðstöddum Íslendingum erlendis ....... 

19. Til bindindisstarfsemi: 
a. Til Þbindindisstarfsemi eftir ákvörðun dómsmála- 

ráðuneytisins „.........2002200.0 00... 
b. Til Stórstúku Íslands ..........0.0000 0000... 
c. Til áfengismálaráðunauts .............00000.000.. 
d. Til Péturs Sigurðssonar erindreka: 

1. Grunnlaun með uppbót ....... 26325 
2. Verðlagsuppbót ............... 13689 

40014 
3. Ferðakostnaður .........200000000000.. 4650 

20. Ungmennastarfsemi: 
a. Til Ungmennafélags Íslands ........00.00000000.00. 

Félagið gefi ríkisstjórninni skýrslu um það, hvern- 
ig fénu er varið. 

b. Til Bandalags íslenzkra skáta .........000000000.. 
c. Til Bandalags íslenzkra farfugla ................. 

21. Til Kvenfélagasambands Íslands, til húsmæðrafræðslu, 

heimilisiðnaðar og garðyrkju ............0000....0.00. 
Þar af til heimilisiðnaðarfélaga 5 þús. kr. 

22. Til heimilisiðnaðarfélags Íslands, til leiðbeiningarstarf- 
semi í heimilisiðnaði ..............020000. 0... 0... 

23. Til  kvennaheimilisins  Hallveigarstaða, byggingar- 
styrkur ..............002 0020... 

24. Til dvalarheimilis aldraðra sjómanna, byggingarstyrkur 
25. Til Kvenréttindafélags Íslands .............0.0...... 
26. Til jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga ............ 
27. Tillag til byggingarsjóða kaupstaða og kauptúna ...... 
28. Til Dýraverndunarfélags Íslands ..............0...... 
29. Til vatnsveitna samkvæmt lögum ..................:… 
30. Kostnaður við framkvæmd orlofslaganna ............ 
31. Greiðsla með börnum erlendra manna skv. 3. bráða- 

birgðaákvæði framfærslulaga, nr. 80/1947 ............ 
32. Kostnaður við ráðstafanir vegna ófriðarhættu ........ 
33. Til alþjóða-berklarannsókna #.......00.0.0000 000. 

34. Til alþjóða-barnahjálparsjóðsins .................... 
35. Tillag til International Labour Organization ........ 
36. Tillag til sameinuðu þjóðanna (UN) .........0000.0... 

37. Tillag til Food and Agricultural Organization (FAO) 
38. Tillag til World Health Organization ................ 
39. Tillag til Organization of the European Economic 

Cooperation (OEEC) .............000. 000. 

kr. kr. 
  

150 000 
50 000 
  

  

130 000 
170 000 
12 000 

44 664 

15 000 

10 000 
1500 

  

200 000 
50 000 
20 000 

356 664 

26 500 

175 000 

12 000 

75 000 
250 000 

15 000 
1 250 000 
1 640 000 

5 000 
450 000 
440 000 

1350 000 
1000 000 

60 000 
50 000 

123 600 
288 588 
42 269 
56 614 

51 691
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. Tillag til Evrópuráðsins ..........00000.00 00... 
. Tillag til alþjóðahveitiráðsins .............2.000.0.0.. 
. Tillag tilalþjóðaveðurrannsóknarstofnunarinnar(WMO) 
. Tillag til Atlantshafsbandalagsins (NATO) .......... 
. Tillag til tollanefndar Evrópu .......0000000000000.. 
. Tillag til tækniaðstoðar sameinuðu þjóðanna ........ 

Samtals ... 

kr. kr.   

73 586 
800 

14 700 
295 913 

1102 
45 700 

      54 339 485 

  

1953 

87 
24. des.
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18. gr. 

I. Samkvæmt eftirlaunalögum: 
a. Embættismenn 

Til styrktarfjár, lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna, biðlauna og heiðurs- 

launa er veitt: 
  

0000... 00... 

so... 00 eee 

..00.0.. 

0.0.0...... 

Verðlagsuppbót ... 

Aðalheiður Albertsdóttir, fyrrv. kennslu- 
kona 2... 

Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 
Ágúst Elíasson, fyrrv. yfirfiskimatsm. .. 
Andrés Johnson, fornminjasafnari 
Andrés Ólafsson, fyrrv. fiskimatsmaður 
Ari Arnalds, fyrrv. bæjarfógeti ........ 
Árni S. Bjarnason, fyrrv. húsvörður Al- 

þingis ...............00. 
Árni Thorsteinsson, tónskáld .......... 
Arnleif Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 
Ásdís M. Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir 
Ásgeir Ásgeirsson, fyrrv. sóknarprestur. 
Ásgeir Jónsson, fyrrv. póstur ......... 
Ásgeir Jónsson frá Gottorp ............ 
Áskell Snorrason, fyrrv. söngkennari .. 

Benedikt Benjamínsson, fyrrv. póstur .. 
Benedikt Jónasson, fyrrv. yfirverkfr. .. 
Benedikt Sveinsson, fyrrv. skjalavörður 
Bjarni Jónsson, vígslubiskup .......... 
Bjarni Jósefsson, efnafræðingur ........ 
Björg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ..... 
Björgvin Guðmundsson, tónskáld ...... 
Björn Einarsson ............00.0.000.. 
Björn Guðmundsson, fyrrv. fiskimatsm. . 
Björn Helgason, fyrrv. fiskimatsmaður 
Björn Jósefsson, fyrrv. héraðslæknir .. 
Björn Stefánsson, fyrrv. póstur ........ 
Björn Stefánsson, fyrrv. sóknarprestur . 
Bogi Brynjólfsson, fyrrv. sýslumaður .. 
Bogi Ólafsson, fyrrv. yfirkennari ...... 
Carl Berndsen, fyrrv. póstafgreiðslum. . 
Daníel Sveinsson, fyrrv. póstur ........ 
Davíð Árnason, fyrrv. fiskimatsmaður .. 

Davíð Jóhannesson, fyrrv. símstj. og 
póstafgreiðslumaður ................. 

. Eftirlaun auk lögboðinna eftirlauna og lífeyris, bið- 
laun, heiðurslaun og styrktarfé: 
a. Embættismenn og aðrir starfsmenn: 

3450.00 
1690.50 
3000.00 

. 21270.00 
2242.50 

14748.75 

12420.00 
15507.75 
1690.50 
1690.50 
3536.25 
2242.50 
1690.50 
5000.00 
2760.00 
5000.00 

30960.00 
33120.00 
8000.00 
1725.00 

10350.00 
11195.25 
1690.50 
2242.50 
8000.00 
1725.00 
5000.00 
3588.00 

33120.00 
4140.00 
1121.50 
2240.00 

5175.00 

  

  

    

kr. kr. 

324 234 
144 565 

468 799 
234 400 

703 199
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Eggert Stefánsson, söngvari ............ 14490.00 
Eiður Albertsson, fyrrv. barnaskólastjóri 3500.00 
Einar Blandon ........................ 3000.00 
Einar Þorsteinsson, fyrrv. fiskimatsm. .. 2000.00 
Eiríkur Albertsson, fyrrv. sóknarprestur 21496.50 
Elín Einarsdóttir, fyrrv. fulltrúi ....... 2000.00 
Erlendur Erlendsson, fyrrv. fiskimatsm. 1690.50 
Friðfinnur Guðjónsson, leikari ........ 4485.00 
Friðleifur Jóhannsson, fv. fiskimatsm. .. 2242.50 
Friðrik Bjarnason, fyrrv. barnaskólastj. 5606.25 
Geir Sigurðsson, fyrrv. lögregluþjónn .. 6900.00 
Georgia Björnsson, fyrrv. forsetafrú .... 34300.00 
Gísli Eiríksson, fyrrv. póstafgreiðslum. . 5500.00 
Gísli Sveinsson, fyrrv. sendiherra ...... 7394.00 
Grímur Grímsson, fyrrv. skólastjóri .... 3500.00 
Guðbjörg Þorleifsdóttir, Múlakoti ...... 2242.50 

Guðbrandur Björnsson, fv. sóknarprestur 5000.00 
Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur .... 1690.50 
Guðjón Sigurðsson, fyrrv. póstur ...... 1401.57 
Guðlaugur Hansson, fyrrv. lýsismatsm. . 2242.50 
Guðlaugur Sigmundsson, fyrrv. póstur . 2811.75 
Guðmundur B. Árnason, fyrrv. bréfberi 1690.50 
Guðmundur Eggerz, fyrrv. sýslumaður . 15000.00 
Guðmundur Einarsson, fyrrv. fiskimatsm. 1690.50 
Guðmundur Einarsson, fv. póstafgr.m. .  1700.00 
Guðmundur Gissurarson, fv. fiskimatsm. 2242.50 
Guðmundur Guðmundsson, fv. héraðsl. . 13800.00 
Guðmundur Hannesson, fv. bæjarfógeti 12420.00 
Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur .... 3933.00 
Guðrún Indriðadóttir, leikkona ........ 4485.00 

Gunnlaugur Björnsson, fyrrv. kennari .. 8000.00 
Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur ........ 1690.50 
Halldór Jónsson, fyrrv. yfirfiskimatsm. 6000.00 
Halldór Kr. Júlíusson, fyrrv. sýslumaður 4485.00 
Halldór Steinsen, fyrrv. héraðslæknir .. 11195.25 
Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, fv. póstur 1121.50 
Hallgrímur Jónsson, fyrrv. barnaskólastj. 12540.75 
Hannes Jónsson, fyrrv. póstur .,....... 3933.00 
Haraldur Brynjólfsson, fyrrv. fiskimatsm. 22492.50 
Haraldur Þórarinsson, fv. sóknarprestur 2494.80 
Helgi Árnason, fyrrv. safnahúsvörður .. 4485.00 
Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .... 1725.00 
Hólmgeir Jensson, fyrrv. dýralæknir .. 1690.50 
Ingibjörg Loftsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 1690.50 
Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir „. 1690.50 
Ingibjörg Sigurðardóttir, fv. póstafgr.k. . 3363.75 
Ingiríður Helgadóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 1690.50 
Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir, 

biðlaun ......0..0.0...... 0000 35190.00 
Ingunn Bergmann „...........0..00.02.. 2811.75 

kr. 
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Ingveldur Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 
Jakob Kristinsson, fyrrv. fræðslumálastj. 
Jakob Möller, fyrrv. sendiherra ........ 
Jakob J. Smári, fv. adjunkt, biðlaun .. 
Jes Á. Gíslason, fyrrv. sóknarprestur .. 
Jóhann H. Havsteen, fyrrv. fiskimatsm. 

Jóhann Scheving, fyrrv. kennari ...... 
Jóhanna Friðriksdóttir, fyrrv. ljósmóðir 
Jóhannes Friðlaugsson, fv. barnakennari 
Jóhannes Guðmundsson, póstur ........ 
Jóhannes Jónasson, fv. yfirfiskimatsm. .. 
Jón Árnason, fyrrv. fiskimatsmaður .... 
Jón Bach, fyrrv. dyravörður .......... 
Jón Benjamínsson, fyrrv. fiskimatsm. .. 

Jón E. Bergsveinsson, fyrrv. forseti Slysa- 
varnafélagsins ........000000 000... 

Jón Brandsson, fyrrv. sóknarprestur 
Jón Guðmundsson fyrrv. skrifstofustjóri, 

biðlaun ........00.000000 00... 
Jón Ísleifsson, verkfræðingur .......... 
Jón N. Jóhannessen, fv. sóknarprestur . 
Jón Jónsson, fyrrv. fiskimatsmaður .... 
Jón Sverrisson, fyrrv. fiskimatsmaður .. 
Jóna Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 
Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskimatsmaður 
Jónas Kristjánsson, fyrrv. héraðslæknir . 
Jórunn Þórðardóttir, fyrrv. handavinnu- 

kennari ........0000 0... 
Karl Einarsson, fyrrv. bæjarfógeti ..... 
Karl Steingrímsson, fyrrv. fiskimatsm. . 
Kjartan Ólafsson, fyrrv. yfirfiskimatsm. 
Klemenz Samúelsson, fv. barnakennari . 
Kofoed-Hansen, fyrrv. skógræktarstjóri . 
Kristín Bjarnadóttir, fv. starfsk. Alþingis 
Kristín Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 
Kristjana V. Hannesdóttir, fv. skólastjóri 
Kristjana Jónsdóttir, fyrrv. ritari ...... 
Kristján Jónsson, fyrrv. póstur ........ 
Kristján Linnet, fyrrv. bæjarfógeti ..... 
Kristján Steingrímsson, fyrrv. bæjarfógeti 
Kristján Þorláksson, fyrrv. vitavörður .. 
Lárus Bjarnason, fyrrv. skólastjóri .... 
Lárus Rist, fyrrv. kennari ............. 

Lárus Sigurjónsson, skáld .............. 

Lúðvík Hansson, fyrrv. leiðsögumaður . 
Magnús Andrésson, fyrrv. fiskimatsmaður 
Magnús Gíslason, fyrrv. skrifstofustj. .. 
Magnús Pétursson, fyrrv. héraðslæknir . 
Margrét Rasmus, fyrrv. skólastjóri ..... 
Sama, húsaleigukostn. (án verðl.uppb.) . 

  

1700.00 
21775.05 
26160.00 
25272.00 
2811.75 
2000.00 
3450.00 
3450.00 
3450.00 
1121.50 
3500.00 
2242.50 
6900.00 
1690.50 

10350.00 
5000.00 

38160.00 
3000.00 
4260.75 
2000.00 
5606.25 
1690.50 
2242.50 
5606.25 

5000.00 
16636.00 
1690.50 
8411.10 
2000.00 
8677.00 
1690.50 
1690.50 
3450.00 

12420.00 
1121.50 

14950.41 
12000.00 
2242.50 

23490.00 
3363.75 

12000.00 
2242.50 
2240.00 
6000.00 

11596.62 
15507.75 
1800.00 

kr. 
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María Sigurðardóttir, fv. starfsk. Alþingis 1690.50 
Marsibil Sigurðardóttir, fv. fiskimatsk. . 1690.50 
Matthías Eggertsson, fv. sóknarprestur . 49295.25 
Matthías Þórðarson, fiskifræðingur .... 10000.00 

Matthías Þórðarson, fv. þjóðminjavörður 11475.29 
Njáll Guðmundsson, fyrrv. póstur ...... 2242.50 
Oddur Ívarsson, fyrrv. póstafgreiðslu- 

MAðÐUr 2............ 0. 2000.00 
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 Ólafsson, fyrrv. sóknarprestur ... 7500.00 
Ólafur Thorarensen, fyrrv. símstjóri ... 224250 

Ólöf Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 1800.00 
Páll Halldórsson, fyrrv. skólastjóri .... 5606.25 
Pálmi Þóroddsson, fyrrv. sóknarprestur 3174.00 

Pétur Á. Jónsson, óperusöngvari ....... 12420.00 
Pétur Pétursson, fyrrv. póstur ......... 2160.00 
Pétur Thoroddsen, fyrrv. héraðslæknir . 5606.25 

Ragnheiður Pétursdóttir, fyrrv. ráðu- 
neytisbókari „..........2.200.0....... 8650.00 

Runólfur Magnússon, fyrrv. fiskimatsm. 2242.50 
Sigdór V. Brekkan, fyrrv. kennari ...... 6500.00 
Sigríður Einarsdóttir, fyrrv. póst- og síma- 

afgreiðslukona .........000000.00.0.. 3000.00 
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 Heiðdal ...................... 4500.00 
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 .. 11195.25 
Sigurjón Markússon, fv. sýslumaður ... 15091.71 
Sigurjón Sumarliðason, fyrrv. póstur .. 3933.00 
Sigurmundur Sigurðsson, fv. héraðslæknir 3795.00 
Skúli Árnason, fyrrv. héraðslæknir .... 5606.25 
Stefán Hannesson, fyrrv. barnakennari . 5000.00 
Stefán Þorvaldsson, fyrrv. póstur ...... 2242.50 
Svanhildur Ólafsdóttir, fyrrv. fulltrúi .. 2000.00 
Svava Þorleifsdóttir, fyrrv. skólastjóri . 4000.00 
Sveinn Árnason, fyrrv. fiskimatsstjóri . 10350.00 

  

    
32
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Sæmundur Halldórsson, fyrrv. póstur .. 1000.00 
Thor Brand, fyrrv. umsjónarmaður .... 5000.00 
Tómas Guðmundsson, fyrrv. póstur .... 1380.00 
Tómas Jónsson, fyrrv. fiskimatsmaður . 2242.50 
Valdimar Snævarr, fv. barnaskólastjóri . 9246.00 
Valdis Böðvarsdóttir, fv. símstjóri og 

póstafgreiðslukona „..........0000... 3450.00 
Vernharður Þorsteinsson, fyrrv. mennta- 

skólakennari ..........0.00000.00.0. 00. 7500.00 
Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur ........ 1121.50 
Viktoria Kristjánsdóttir ................ 2760.00 
Þóra Bjarnadóttir ...........00000000... 1725.00 

Þórarinn Bjarnason, fyrrv. fiskimatsm. 2242.50 
Þórarinn Grímsson, fyrrv. símstjóri og 

vitavörður ............0..00200. 00... 3500.00 
Þórarinn Stefánsson, fv. fiskimatsmaður 1690.00 
Þorbjörn Þórðarson, fyrrv. héraðslæknir 3933.00 
Þórdís J. Carlquist, fyrrv. forstöðuk. 

ljósmæðrask. .........000. 000... 3450.00 
Þorkell Þorkelsson, fv. veðurstofustjóri . 35460.00 
Þorlákur Þorláksson, fyrrv. póstur .... 2242.50 
Þorleifur Erlendsson, fv. barnakennari . 2070.00 
Þórný Friðriksdóttir, fyrrv. húsmæðra- 

skólastjóri .........0.00.0000. 0... 6000.00 
Þorsteinn Gíslason, fv. fiskimatsmaður . 2242.50 
Þorsteinn Þorsteinsson, fv. hagstofustj. . 11957.00 
Þórunn Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 1700.00 
Þorvaldur Jakobsson, fv. sóknarprestur 7141.50 
Þorvaldur Þorvaldsson, fv. fiskimatsm. . 2242.50 

1274868.62 
Verðlagsuppbót 641981.98 

. Ekkjur: 
Aðalbjörg Jakobsdóttir ................ 2811.75 
Aðalbjörg Sigurðardóttir .............. 6727.50 
Agnethe Kamban ........00000.0...... 4140.00 
Álfheiður Kjartansdóttir ....... ARA 16560.00 
Anína Arinbjarnardóttir .......%....... 1690.50 
Anna Ásmundsdóttir ...........0.000.0... 4600.00 
Anna Bjarnadóttir ...........00.00.0... 1690.50 
Anna Kl. Jónsson .......00000000..... 2518.50 
Anna Pálsdóttir ......0.00000000000.0.... 4140.00 
Anna Sigurðardóttir ................... 8211.00 
Anna Stefánsdóttir .............000.... 3363.75 
Anna Þorgrímsdóttir .................. 4000.00 
Anna Þorkelsdóttir ................... 3484.00 
Arndís Sigurðardóttir ................. 1690.50 
Árný Stígsdóttir ..... AAA 1690.00 
Ásdís Þorgrímsdóttir .............. „ee. 1690.50 

kr. kr. 
  

  
1916 851 
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Áslaug Thorlacius „.......0.0.0 00... 
Ásta Einarson ........0000 0000. 
Ásta Jaden .........000 
Ásta Þorvaldsdóttir ...........00.0.0... 
Ástríður Magnúsdóttir ................. 
Ástríður Petersen ........0..00.000... 
Auður Gísladóttir ............0...0.0..... 
Auður Jónasdóttir ........0..0000. 
Bentína Hallgrímsson ..........00000.. 
Björg Guðmundsdóttir ................ 
Björg Jónasdóttir ............000000.... 
Bryndis Þórarinsdóttir ................ 
Camilla Hallgrímsson ..........00..0.. 
Dorothea Guðmundsson ................ 
Eleanor Sveinbjörnsson .........00.... 
Elín Guðbjörg Guðmundsdóttir ........ 
Elinborg Vigfúsdóttir ................. 
Elísabet Jónsdóttir ...........00.0..0... 
Elísabet Sigurðardóttir ................ 
Ellen Einarsson ............0000..0..0.. 
Ellen Sveinsson „..........000000..0.... 
Emelía P. Briem ............0.000.0..00. 
Ethel Arnórsson ..........00000.0...0.. 
Finnbjörg Kristófersdóttir ............. 
Fríða Hlíðdal ..............0.0.000.0.. 
Geirlaug Stefánsdóttir ................. 
Guðbjörg Hermannsdóttir .............. 
Guðbjörg Kristjánsdóttir ............... 
Guðbjörg Tómasdóttir ................. 
Guðfinna Þórðardóttir ................. 
Guðlaug Magnúsdóttir ................. 
Guðríður Eiríksdóttir ................. 
Guðríður Helgadóttir .................. 
Guðríður Ólafsdóttir ..........00...... 
Guðrún Arinbjarnar ........000000000.. 
Guðrún Egilson ...........2.00000..0.0... 
Guðrún Jónsdóttir Erlingsson .......... 
Guðrún S. Guðmundsdóttir ............ 

Guðrún Hálfdánardóttir ............... 
Guðrún Hermannsdóttir ............... 
Guðrún Jónsdóttir .............0..00... 

Guðrún Oddgeirsdóttir ................ 
Guðrún Oddsdóttir ..........00000020.. 
Guðrún Pétursdóttir ...........0.0.00.%... 

Guðrún Ragúels ..........000000000.... 
Guðrún Sveinsdóttir ..........0000000.. 
Guðrún Torfadóttir ............000.00... 

Guðrún Þorvarðsson .......00000000... 

Halldóra Ólafsdóttir ......0.0000. 0... 

18. gr. 
  

2811.75 
3829.50 
3156.75 
5175.00 

  

   



1953 

87 
24. des. 
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18. gr. 

kr. kr. 

Halldóra Þórðardóttir ................. 3363.75 
Hansína Pálsdóttir .................... 1500.00 

Harriet Jónsson ........2000000...0..0. 2518.50 
Hedvig Blöndal ...........000.0000000... 1690.50 
Helga Finnsdóttir ..............0.00... 12000.00 
Helga Jónsdóttir ..........00000000.... 3933.00 
Helga I. Stefánsdóttir ................. 1690.50 
Hildur Björnsdóttir ................... 4422.90 
Hlín Johnson .......00000000... 0... 10091.25 
Hrefna Ingimarsdóttir ................. 6727.50 
Hrefna Jóhannesdóttir ................ 3363.75 
Ingibjörg Björnsdóttir ................. 3500.00 
Ingibjörg Jakobsdóttir ................. 2070.00 
Ingibjörg Jónasdóttir .................. 3933.00 
Ingibjörg Magnúsdóttir ................ 3933.00 
Ingileif Aðils ..........20.200.2. 0000... 2242.50 
Ingveldur Einarsdóttir ................ 3933.00 
Ingveldur Ólafsdóttir ..........00...... 1681.87 
Jóhanna Kr. Eggertsdóttir Briem ...... 3500.00 
Jóhanna Gunnarsdóttir ................ 3795.00 
Jóhanna Jónsdóttir ...........0000000... 5000.00 
Jóhanna Magnúsdóttir ................ 3933.00 
Jóhanna Thorlacius ............0000.... 1690.50 
Jónasina EF. Hallgrímsdóttir ........... 4830.00 
Jóney Guðmundsdóttir ................. 3363.75 
Juliana M. Jónsdóttir ................. 4550.00 
Katrin Sveinsdóttir .................... 3500.00 
Klara Helgadóttir ...................... 2000.00 
Kristin Guðmundsd., ekkja E. Helgasonar 3363.75 
Kristín Guðmundsdóttir, vitavarðarekkja 1681.87 

Kristín Pálsdóttir ...................0.. 2811.75 
Kristin Sigurðardóttir ................. 3000.00 
Kristín Thorberg ..............0..0.000... 2070.00 
Kristín Thoroddsen ...........0.000000.. 2070.00 
Kristin Þórarinsdóttir ................. 5000.00 
Kristjana Benediktsdóttir .............. 2242.50 
Kristólína Kragh ...............000.... 2242.50 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Gísla Lárussonar 4242.50 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Skarphéðins 

Þorkelssonar .........00.0000000000.. 3500.00 
Lára Guðnadóttir .........00.00002.00.000.. 5000.00 
Laufey Vilhjálmsdóttir ................ 13351.50 
Lilja Haraldsdóttir .................... 2160.00 
Lovísa Sveinbjörnsson ........0000000... 17430.00 
Magdalena Ásgeirsdóttir „.............. 690.00 
Magnea Magnúsdóttir ................. 8500.00 
Málfríður Jónsdóttir .................. 4500.00 
Margrét Árnadóttir ..............000.... 4863.75 
Margrét Ásmundsdóttir ................ 2242.50 
Margrét Jónasdóttir ...........,05.00.. 3933.00 
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Margrét Jónsdóttir frá Hrauni ......... 
Margrét Jónsdóttir, vitavarðarekkja ..... 
Margrét Lárusdóttir ................... 
Margrét Kr. Lárusdóttir ................ 
Margrét Þórðardóttir .................. 
Margrethe Kaldalóns .............0.20.. 
María Guðlaugsson .......0.0.000000.. 
Maria J. Klemenz ........0.00 0000... 
Marta Þórarinsdóttir .................. 
Níelsína Ólafsdóttir .........00000..0... 
Oktavía Sigurðardóttir ................. 
Ólafía Einarsdóttir ................0.... 
Ólafía Finnbogadóttir .............0... 
Ólafía Valdimarsdóttir ................ 
Olga E. Jónsson .........00000 00... 
Ólína Snæbjörnsdóttir ................. 
Ólína Þorsteinsdóttir ..............0... 
Ólöf Steingrímsdóttir .................. 
Ragnheiður Bjarnadóttir ............... 
Ragnheiður Jónasdóttir ................ 
Ragnheiður Straumfjörð ............... 
Ragnheiður Torfadóttir ................ 
Ragnhildur Teitsdóttir ................. 
Ragnhildur Thorlacius ................. 
Rannveig Tómasdóttir ................. 
Rigmor Ófeigsson .......000000.0.... 
Rósa Jónsdóttir ............020000000.. 
Sesselja Eiríksdóttir ................... 
Sigríður Arnljótsdóttir ................. 
Sigríður Bjarnason ..............0.0... 
Sigríður Finnbogadóttir ............... 
Sigríður Fjeldsted ..................... 
Sigríður Gísladóttir .„................... 
Sigríður Guðmundsdóttir .............. 
Sigríður Jónsdóttir frá Vífilsstöðum .. 
Sigríður Jónsdóttir frá Hvítadal ...... 
Sigríður Kjartansdóttir ................ 
Sigríður Pétursdóttir ................... 
Sigríður Snæbjörnsdóttir .„............. 
Sigríður Snæbjörnssen ........00.00.... 
Sigríður Steingrímsdóttir „............. 
Sigrún Bjarnason ...........0000.0000... 
Sigrún Kjartansdóttir .................. 
Sigurbjörg Bogadóttir ................. 
Sigurlaug G. Gröndal .................. 
Sigurlaug Þórey Þorsteinsdóttir ....... 
Sólveig Árnadóttir ........0...0000000.... 
Sólveig Eggerz ...........0.00000.0.... 
Sólveig Pétursdóttir ................... 
Stefanía Hjaltested ...........0.0000... 

18. gr. 
  

kr. kr.   

    

1953 

87 
24. des.



1953 

87 
24. des. 
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18. gr. 

kr. kr. 

Stefanía Stefánsdóttir .................. 5500.00 
Steinunn P. Eyjólfsson .........0000... 2979.94 
Steinunn Jóhannesdóttir .............. 3363.75 
Steinunn Oddsdóttir ................... 2811.75 
Steinunn E. Stephensen ............... 3363.75 
Súsanna Friðriksdóttir ................ 5000.00 
Sylvia N. Guðmundsdóttir ............. 5300.00 
Theódóra Thoroddsen ............0.... 6727.50 
Unnur Skúladóttir ............0000.00... 5606.25 
Valborg Einarsson ..........0..0000.00... 5606.25 
Valgerður Benediktsson ............... 20334.36 
Valgerður Ólafsdóttir .................. 4000.00 
Vigdís G. Blöndal ............0000000... 2811.75 
Viktoría Bjarnadóttir ................. 845.25 
Vilborg Bjarnadóttir ................... 3200.00 
Vilborg Torfadóttir ...........0..0...... 1690.50 
Vilhelmina Ingimundardóttir ........... 3650.00 
Þóra L. Björnsson ..........00.000000... 6000.00 
Þóra Sigurðardóttir ................... 1690.50 
Þóra Skaftason ..........22000000..0.0.. 1690.50 
Þorbjörg Sigmundsdóttir ............... 5606.25 
Þórdís Ívarsdóttir ..................... 1121.50 
Þórunn Hafstein ............02000000.0.. 2242.50 
Þórunn Pálsdóttir ..................... 5606.25 
Þórunn Sigurðardóttir „................ 1690.50 
Þórunn Þórðardóttir ....... A 1035.00 
Þorvalda Hulda Sveinsdóttir ........... 3500.00 
Þrúður I. Jónsdóttir ................... 2760.00 
Þuríður Benediktsdóttir ................ 5623.50 
Þuríður Káradóttir .................... 6500.00 

897084.70 
Verðlagsuppbót 494165.27 

— {1391 250 

c. Barnastyrkir: 
1. Barn Árna sál. Helgasonar, héraðs- 

læknis, Jóhanna Margrét  Árna- 
dóttir, f. 1% 1924, sjúklingur ........ 1690.50 

2. Barn Bergsveins sál. Haraldssonar, 
kennara, Bergljót Bergsveinsdóttir, Í. 
54 1942 ........000000 0000 1690.50 

3. Barn Sigurðar sál. Gíslasonar, Gunnar 
Sigurðsson, f. 2% 1939 .......00..002... 1690.50 

5071.50 
Verðlagsuppbót 2789.32 

rm 7 861 
3315 962
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18. gr. 

kr. kr. 

III. Framlag ríkissjóðs skv. 10. gr. 1. 101/1943 og 8. gr. 
1. 102/1943 (áætlað) .........0.0000 0000 6 600 000 

IV. Framlag ríkissjóðs til lífeyrissjóðs hjúkrunarkvenna, 
skv. 12. gr. 1. 103/1943 ........2020000 0... 160 000 

V. Framlag ríkissjóðs til lífeyrissjóðs ljósmæðra, skv. 
1. gr. 1. 114/1940 ............0.0000 0. en 23 500 

VI. Framlag ríkissjóðs til grunnlauna- og vísitöluupp- 
bóta á lífeyri ..........0..00.00000 sn senn 2 150 000 

Samtals 12 952 661 

19. gr. 

Til óvissra útgjalda o. fl. er veitt: 

kr. kr. 

1. Til dýrtíðarráðstafana .........00000000 000... 0... 45 900 000 
2. Til óvissra útgjalda ..............0.2200 000... nn 1500 000 

Samtals ... 47 400 000 

  

  

      

1953 

87 
24. des.



1953 

87 
24. des. 

I. Fyrningar 
II Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum 

Endurgreidd lån og andvirdi seldra eigna 
Lån tekin å årinu vegna fjårskipta 

. Til sementsverksmidju 

266 

lll. KAFLI 

Eignahreyfingar. 

20. gr. 
  

sr ... eee 

#0.00% 

#....0.0.00.. 

Samtals ... 

Út: 
Afborganir lána ríkissjóðs og ríkisstofnana: 
1. Ríkissjóðslán: 

a. Innlend lán ...........0000000... 10640299 
b. Lån í dönskum bönkum ........ 1232954 
c. Lán í Bandaríkjunum .......... 81600 

  
2. Lån rikisstofnana: 

Landssíminn (3. gr. A. 2) ......000000. 

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 
Til ræktunar á jörðum ríkisins 

. Til byggingar björgunar- og varðskips fyrir Norð- 
urland, enda samþykki dómsmálaráðuneytið gerð 
skipsins 

1. Til viðbótarhúsnæðis við ríkisspítalana ...... 
Þar af 250 þús. kr. til byggingar hjúkrunar- 

kvennaskóla. 
2. Til byggingar fávitahælis .................... 

. Til bygginga nýrra vita og vitavarðabústaða .... 
Til flugvallagerða .................00. 000... 
1. Til byggingar heimavistarhúss við Menntaskól- 

ann á Akureyri 
Til byggingar 
Til byggingar 
Til byggingar 

sjómannaskólans ............. 
kennarabústaðar á Hólum .... 
menntaskólahúss í Reykjavík . 

Til byggingar menntaskólahúss á Laugarvatni 
Til byggingar skólastjóraíbúðar við mennta- 
skólann að Laugarvatni ............000002... 

7. Til viðbótar Málleysingjaskólans 

ÞM
 

MN
 

0... 

  

  

  

      

kr. kr. 

1850 000 
100 000 
500 000 
800 000 

3 250 000 

11954853 

945 000 
——/12899 853 

8 000 000 
5 100 000 

650 000 
150 000 

500 000 
1000 000 

1 800 000 

500 000 

2 300 000 
1000 000 
1320 000 

250 000 
440 000 
75 000 

1300 000 
250 000 

250 000 
200 000
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20. gr. 

87 
kr. kr. 24. des. 

8. Til byggingar Kennaraskóla Íslands ......... 550 000 
9. Til byggingar skólastjóraíbúðar við íþrótta- 

kennaraskólann á Laugarvatni .............. 100 000 
— ———/ 3415 000 

. Til bygginga á prestssetrum .................... 1350 000 
. Til byggingar prestsseturshúss á Hólum ........ 100 000 
. Til útihúsa á prestssetrum ..............0.0.... 350 000 
. Til byggingar sýslumannabústaða .............. 600 000 
. Til byggingar lögreglustöðvar í Reykjavík ...... 450 000 
. Til byggingar lögreglustöðvar á Keflavíkurflugvelli 350 000 
. Til rafveituframkvæmda á Hólum .............. 150 000 
. Til byggingar beitarhúsa á Hólum .............. 25 000 
. Til rafveituframkvæmda á Hvanneyri .......... 75 000 
. Til fjósbyggingar að Eiðum .................... 100 000 
. Til að lána til kaupa á dieselrafstöðvum að fengn- 

um tillögum raforkuráðs ..............0.0000... 650 000 
. Til byggingar dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn 

og unglinga .............0.00000 0... 400 000 

Samtals ... . … … |40 934 853     

33



1953 

87 
24. des. 
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21. gr. 

I. Rekstrar- 

kr. kr. 

Tekjur 
2. gr. Skattar og tollar ..........00000000 0... 338 800 000 

3. gr. A. |Tekjur af rekstri ríkisstofnana ........0...... 98 659 886 
— B. Tekjur af fasteignum ríkissjóðs ............... 10 000 

4. gr. Tekjur af bönkum og vaxtatekjur ............. 1983 000 
5. gr. Óvissar tekjur ..........00..020000 000. 4 100 000 

Samtals ... 443 552 886 

Il. Sjóðs- 

kr. 

Inn: 
2—5. gr. | Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti ................... 443 552 886 

Aðrar innborganir og fyrningar: 
20. gr. I.(Fyrningar .............2.2.2.0 ess sr 1 850 000 
— II. | Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum o. fl. ............ 100 000 
— III. | Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna .................. 500 000 
— IV.| Lån tekin á árinu ............220.200000 00 e sn 

  Samtals ...   800 000 

446 802 886    



  

    

  

  

      
  

  

    Samtals ... 
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Yfirlit. 

yfirlit. 21. gr. 

kr. kr. 

Gjöld 
7. gr. Vextir ............0.0 00. 3417 428 
8. gr. Kostnaður við æðstu stjórn landsins .......... 560 161 
9. gr. Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkis- 

reikninga ...........200000 0... 0. 3 744 797 

10. gr. Til ríkisstjórnarinnar ..............02000000.. 13 940 302 
11. gr. A. |Dómgæzla og lögreglustjórn ...........00..... 26 398 395 
— B. (Opinbert eftirlit ...............2000000.0.00..0... 1596 373 
— C. (Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta .... 10 704 101 
— D. (Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur .. 550 000 39 248 869 

12. gr. Til læknaskipunar og heilbrigðismála .......... 30 164 090 
13. gr. A. (Vegamál ..............200000. 0... 0. sn. 41 597 997 
— B. (Samgöngur ..........00000. 000. 8 167 500 

— C. | Vitamál og hafnargerðir ...............0.00... 12 211 366 
— D. Flugmál sess ss 3 310 188 65 287 05) 

14. gr. A. (Kirkjumál ..............02200.0 000. 6 132 248 
— B. (Kennslumål ...........00220000 0... se... 59 823 758 65 956 006 

15. gr. A. |Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi 5 044 385 
— B. Til rannsókna í opinbera þágu o. fl. .......... 6 249 404 11 293 789 

16. gr. A. |Landbúnaðarmál ...........0.000000 000. ....... 36 287 496 
— B. |Sjávarútvegsmál ...............0200000 0... 0... 6 102 555 
— GC. |Iðnaðarmál ...........0..000nes. see 2123 220 

— D. (Raforkumál ..........0.200000. ev e.s 12774 067 57 287 338 

17. gr. Til félagsmála ..............20.0200 0... 0... 54 339 485 
18. gr. Til eftirlauna og styrktarfjár ................. 12 952 661 
19. gr. Óviss útgjöld ...........0..000000 000. 47 400 000 

Rekstrarafgangur ...............2000.0 00... 37 960 909 

Samtals. 443 552 886 

yfirlit. 

kr. 

Út: 
7.—19. gr. | Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstrarreikningi ............... 405 591 977 

Aðrar útborganir: 
20. gr. Afborganir lána, greiðslur vegna ríkisáb. og til eignaaukningar 40 934 853 

Greiðslujöfnuður ... 276 056 

446 802 886     

1953 

87 
24. des.



1953 

87 
24. des. 

IL 

lil. 

IV. 

v. 

VI 

Vil. 

VIIL 

XII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 
XVIII. 
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22. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt: 

I. Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé því, sem aflað er með samkomum 

og rennur til eflingar slysavörnum hér við land. 
Að gera ráðstafanir til að flytja brott svo fljótt sem verða má hús þau, 
er standa á lóðinni Kirkjustræti 12, og láta Alþingi lóðina í té til stækk- 
unar þinghúsgarðinum eða til annarra afnota. 

Að láta Blindravinafélag Íslands fá að láni allt að 10 útvarpstæki til 
afnota fyrir blinda menn, og sé kostnaður, er af þessu leiðir, færður á 

fjárhagsáætlun Viðtækjaverzlunar ríkisins. Enn fremur að lána allt að 
þremur tækjum til sjúklinga, sem liggja rúmfastir árum saman í heima- 
húsum. 
Að greiða Magnúsi Jónssyni prófessor styrk til vísindastarfa, er nemi 
mismun á eftirlaunum hans og fullum prófessorslaunum, enda sé hann 
ekki í öðru starfi á vegum hins opinbera. 
Að greiða Jóni Björnssyni rithöfundi 25 þús. kr. styrk vegna husbygg- 
ingar. 

Að verja allt að 24 þús. kr. til þess að greiða prestum þeim húsaleigu- 
styrk, er eigi hafa afnot embættisbústaða. 
Að verja allt að helmingi af lóða- og jarðaleigum úr Vestmannaeyjum 
árið 1953 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 10 þús. kr. til þess að styrkja afskekkta staði til að hafa 
lærða hjúkrunarkonu, eftir tillögum heiibrigðisstjórnarinnar. 
AS greiða læknisvitjanastyrki til þeirra læknishéraða, sem eru læknislaus 
þrjð mánuði af árinu eða lengur, og nemi þeir allt að læknislaunum þann 
tíma, sem héraðið er læknislaust. 
Að greiða 5 þús. kr. til húsmæðraskólans á Hallormsstað fyrir að kenna 
kennslukonum vefnað. 
Að leggja fram það mikið nytt hlutafé í Skallagrím h/f í Borgarnesi, að 
hlutafé ríkissjóðs verði jafnan % af heildarhlutafjárhæð félagsins, þó 
ekki yfir 600 þús. kr. 
Að ábyrgjast fyrir Skallagrím h/f í Borgarnesi allt að 3.6 millj. kr. inn- 
lent eða erlent lán, er félagið kann að taka til smíða á nýju skipi fyrir 
Reykjavíkur—Akranes--Borgarnesferðir, gegn tryggingum, er ríkis- 
stjórnin metur gildar, þó eigi yfir 60% af kostnaðarverði skipsins. 
Að ábyrgjast fyrir Slippfélagið h/f í Reykjavík allt að 6 millj. kr. lán til 
byggingar nýrrar dráttarbrautar gegn trygsingum, sem ríkisstjórnin 
metur gildar (endurveiting). 
Að ábyrgjast lán, allt að 6 millj. kr., til byggingar hraðfrystihúsa og fiski- 
mjölsverksmiðja. 
Að aðstoða Flugfélag Íslands h/f við kaup á einni millilandaflugvél og 
einni innanlandsflugvél með því að veita ríkisábyrgð fyrir allt að 60% 
af kaupverði flugvélanna, þó eigi yfir 14 millj. kr., gegn þeim trygging- 
um, sem ríkisstjórnin metur gildar. 

Að aðstoða Loftleiðir h/f við kaup á einni millilandaflugvél með því að 
veita ríkisábyrgð fyrir allt að 10 millj. kr. láni gegn þeim tryggingum, sem 
ríkisstjórnin metur gildar. 
Að gefa eftir aðflutningsgjöld af snjóbifreiðum. 
Að endurgreiða innlendum skipasmíðastöðvum aðflutningsgjöld, þar með 
talinn söluskattur, af efni í skip og báta, er þær smíða. Má miða endur- 
greiðsluna við tiltekna fjárhæð á hverja smálest, sem næst því er ætla
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må að svari til þeirra adflutningsgjalda og söluskatts, er greidd hafa 
verið af efni til smíðanna. 
Að greiða allt að 700 þús. kr. upp í áfallnar rekstrarskuldir þjóðleik- 
hússins. 

Að greiða menningarsjóði það, sem á kann að vanta, að tekjur sjóðsins 
árið 1953 nái 360 þús. kr. 
Að taka lán að fjárhæð allt að 14 millj. kr. hjá Framkvæmdabanka 
Íslands til framkvæmda vegna flugþjónustu. 
Að ábyrgjast lán hjá Tryggingastofnun ríkisins fyrir síldarverksmiðjuna 
Rauðku á Siglufirði að fjárhæð allt að 2.6 millj. kr. 
Að ábyrgjast allt að 550 þús. kr. rekstrarlån fyrir Samband ísl. bygg- 
ingarfélaga gegn þeim tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. 
Að ábyrgjast allt að 400 þús. kr. lán, er hreppsnefnd Hveragerðishrepps 
tekur til að leggja hitaveitu í þorpið, þó eigi yfir 80% af heildarkostnaði. 
Að tryggja með samningi, að bókasafn Þorsteins M. Jónssonar verði eign 
Kennaraskóla Íslands, enda fallist ríkisstjórnin á skilyrði eigandans fyrir 
afhendingu safnsins. 
Að kaupa land og húseignir af héraðsskólanum á Laugarvatni handa 
menntaskólanum og íþróttakennaraskólanum, enda náist samkomulag 

um verð. 
Að kaupa jarðirnar Kirkjubæ vestri og eystri á Rangárvöllum og leigja 
Þær landssambandi hestamarnafélaga fyrir hrossaræktarbú. 
Að verja allt að 1 millj. kr. til bygginga rs ementsverksmidju. 
Að verja allt að 220 þús. kr. úr ríkissjóði til niðurgreiðslu vaxta af við- 
reisnarláni, sem tekið verður fyrir hönd bænda á garnaveikissvæðunum 
milli Lónsheiðar og Öxarfjarðar. 
Að leggja fram allt að 250 þús. kr. án mótframlags til byggingar barna- 
skóla í Hnífsdal í stað þess, er fa i ofviðri á öndverðu árinu 1953. 
Að verja allt að 5 millj. kr. til þess að bæla úr atvinnuörðugleikum i land- 
inu á þann hátt, er hún telur heppilegast. Ríkisstjórnin getur sett þau 
skilyrði fyrir aðstoð þessari um mótframlög og annað, sem hún telur 
nauðsynlegt. 
Að greiða sildarútvegsnefnd alit að 1 millj. kr. vegna ábyrgðar á sölu- 
verði sunnanlandssíldar, sem framleidd er á árinu 1953. 
Að verja allt að 2.5 millj. kr. til flugvallagerðar til viðbótar framlagi á 
20. gr., ef tekjur flugvallanna fara fram úr áætlun sem þessu nemur, 
enda vaxi ekki rekstrarhalli flugmálanna samkv. 13. gr. D. 
Að greiða eigendum minkabúa al't að 250 þús. kr. í bætur vegna niður- 
lagningar búanna, sbr. lög nr. 11/1951, eftir reglum, sem ríkisstjórnin 
setur. 
Að greiða h/f Skallagrími í Borgarnesi 

rekstrarstyrk, ef óhjákvæmilegt reynist. 
Að lána Sölufélagi garðyrkjumanna allt að 300 þús. kr. til byggingar á 
söluskála fyrir vörur þeirra. 
Að greiða % hluta hitakostnaðar héraðs- og húsmæðraskóla í sveitum, 

sem ekki búa við jarðhita. 
Að afhenda sambandslýðveldi Þýzkalands húseignina Túngötu 18 í 
Reykjavík. 
Að ákveða, að fjölgun starfsmanna ríkis og ríkisstofnana skuli vera háð 
samþykki fjármálaráðherra, þar til sett verð 

  

  

  

allt að 100 þús. kr. viðbótar-    

"Ga lög um ráðstafanir til 
þess að draga úr kostnaði við opinberan rekstur. 
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23. gr. 
Å årinu 1954 skal greida sérstakar uppbætur å laun starfsmanna rikisins sem 

hér segir: 
Á laun samkvæmt I.—IIN. flokki launalaga 10% 

  - — — IN. — 12 — 
- — — V—IK  — — 15 — 
- — — XXV. — — 17 —- 

enda skal lágmarksvinnutími samkv. 1. gr. I. reglugerðar nr. 45 1946 og 2. gr. d. reglu- 
gerðar nr. 136 1945 vera á sama tíma 38% klukkustund á viku. 

Á árinu 1954 skal greiða 15% uppbót á lífeyri og eftirlaun, þó aldrei á hærri 
fjárhæð en 14400 kr. hverjum einstökum lífeyris- eða eftirlaunaþega. 

24. gr. 
Ef lög verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1953 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, 24. desember 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.)   
Eysteinn Jónsson. 

LÖG 
um skipan innflutnings- og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Stefna skal að því að gera allan innflutning til landsins frjálsan. Meðan gjald- 
eyristekjur þjóðarinnar nægja ekki til þess, að svo megi verða, ákveður ríkisstjórnin 
hverju sinni með reglugerð, hvaða innflutningur til landsins skuli vera frjáls. Enn 

fremur ákveður ríkisstjórnin með reglugerð, hvaða gjaldeyrisgreiðslur skuli frjálsar. 
Aðrar vörur og gjaldeyrisgreiðslur skulu háðar innflutnings- og/eða gjaldeyris- 
leyfum. 

Ríkisstjórnin hefur heimild til að setja skilyrði um innflutning og gjaldeyris- 
sölu, sem nauðsynleg kunna að vera vegna viðskiptasamninga eða af öðrum ástæð- 
um, svo sem til stuðnings atvinnuvegunum eða einstökum greinum þeirra. 

2. gr. 
Óheimilt er að tollafgreiða vörur, sem samkvæmt 1. gr. eru háðar leyfisveit- 

ingum, nema gegn innflutningsleyfi. 
Bankar mega ekki láta gjaldeyri fyrir vörur eða til að inna af hendi aðrar 

greiðslur, sem háðar eru leyfisveitingum eftir reglugerð, settri samkvæmt 1. gr. 
þessara laga, nema leyfi sé fyrir hendi.
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3. gr. 
Landsbanki fslands og Utvegsbanki fslands h.f. hafa einkarétt til ad verzla med 

erlendan gjaldeyri. Þó er póststjórninni heimil slík verzlun innan þeirra takmarka, 
sem ríkisstjórnin setur. 

Þeim gjaldeyri, sem bankarnir kaupa, skal skipta milli Landsbanka Íslands og 
Útvegsbanka Íslands h.f., þannig að hinn síðarnefndi fái á kaupgengi einn þriðja 
gjaldeyris, ef hann óskar, hlutfallslega af hverri mynt, er keypt er á mánuði hverj- 
um. Hlutfalli því, er hvor banki fær, getur ríkisstjórnin breytt, ef báðir bankarnir 
samþykkja. 

Ef nauðsyn ber til, geta bankarnir með samþykki ríkisstjórnarinnar beint 
kaupum vara, sem frjáls innflutningur er á, til tiltekinna landa. 

4. gr. 
Útflytjendum og öðrum hérlendum aðilum er skylt að selja Landsbanka 

Íslands eða Útvegsbanka Íslands h.f. allan þann erlenda gjaldeyri, er þeir eiga 
eða eignast. Þó getur innflutningsskrifstofan veitt undanþágu frá þessari reglu, 
þegar sérstaklega stendur á. 

Gjaldeyriseftirlitið, er Landsbanki Íslands fer með, skal fylgjast með því, að 
erlendum gjaldeyri sé skilað til bankanna og að erlendur gjaldeyrir, sem bankarnir 
selja, sé notaður eins og til var ætlazt. Einnig ber gjaldeyriseftirlitinu að fylgjast 
með þeim gjaldeyrisviðskiptum, sem heimiluð eru án milligöngu fyrrnefndra banka, 
og er hlutaðeigandi aðilum skylt að gera því fullnægjandi grein fyrir öllum slíkum 
viðskiptum. 

5. gr. 
Innflutningsskrifstofa, sem stofna skal samkvæmt lögum þessum, hefur með 

höndum leyfisveitingar samkv. 1. og 8. gr. 
Tveir menn, skipaðir af ríkisstjórninni, veita innflutningsskrifstofunni for- 

stöðu. Þeir ráða starfsfólk skrifstofunnar, en tala starfsmanna og kostnaðaráætlun 
skal háð samþykki ríkisstjórnarinnar. 

Ríkisstjórnin setur skrifstofunni nánari starfsreglur. 

6. gr. 
Forstöðumenn innflutningsskrifstofunnar taka sameiginlega ákvarðanir sam- 

kvæmt lögum þessum, og hefur hvor þeirra rétt til að vísa ágreiningi um meiri 
háttar mál til ríkisstjórnarinnar. 

7. gr. 
Forstöðumenn innflutningsskrifstofunnar fara, að fengnum tillögum verð- 

sæzlustjóra, með verðlagsákvarðanir, samkvæmt lögum nr. 35 27. maí 1950, um 
verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdóm. Verðgæzlustjóri skal annast birtingu verð- 
lagsákvarðana og aðra afgreiðslu verðlagsmála. 

8. gr. 
Frjálst skal vera að byggja íbúðarhús, þar sem hver íbúð, ásamt tilheyrandi 

geymslu, þvottahúsi og þess háttar, er allt að 520 rúmmetrum, svo og peningshús, 
heyhlöður, verbúðir og veiðarfærageymslur. Enn fremur eru undanþegnar fjár- 
festingarleyfum framkvæmdir, er kosta samtals allt að 40 000 krónum. 

Aðrar framkvæmdir skulu háðar fjárfestingarleyfum, er innflutningsskrif- 
stofan veitir. 

Óheimilt er byggingarnefndum í kaupstöðum og kauptúnum að leyfa að hefja 
framkvæmdir, sem fjárfestingarleyfi þarf til, nema slíkt leyfi liggi fyrir. Enn fremur 
skulu byggingarnefndir, hver í sinu umdæmi, hafa eftirlit með því, að framkvæmdir, 
sem heimilar eru án fjárfestingarleyfa, séu í samræmi við ákvæði þessarar greinar. 

1953 

88 
24. des.
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88 Þar sem byggingarnefndir starfa ekki, skulu oddvitar gæta þess, að ekki séu 

24. des. hafnar framkvæmdir, er háðar eru fjárfestingarleyfum, án leyfis innflutningsskrif- 

stofunnar, svo og að framkvæmdir, sem hefja má án leyfis, séu í samræmi við lög 

þessi. 
Byggingarnefndir og oddvitar skulu mánaðarlega senda innflutningsskrifstof- 

unni tilkynningu um hverja þá fjárfestingarframkvæmd, sem hafin er í umdæmi 
þeirra og þessir aðilar áætla að kosti samtals yfir 40000 krónur. 

9. gr. 
Framkvæmdabanki Íslands skal fylgjast með fjárfestingu í landinu, og skal 

bankinn vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um fjárfestingarmál. Skal Framkvæmda- 
bankinn semja áætlun um þjóðartekjurnar, myndun þeirra, skiptingu og notkun. 
Hlutaðeigandi aðilum skal skylt að veita Framkvæmdabanka Íslands allar upplýs- 
ingar, sem hann þarfnast vegna þessa hlutverks. 

10. gr. 
Starfsmönnum innflutningsskrifstofunnar og öðrum, er annast framkvæmd 

laga þessara, er bannað, að viðlagðri ábyrgð samkvæmt ákvæðum almennra hegn- 
ingarlaga um opinbera starfsmenn, að skýra óviðkomandi mönnum frá þeim atrið- 
um, er þeir verða áskynja í starfi sínu og leynt eiga að fara. 

11. gr. 
Hver sá, sem vanrækir að láta í té nauðsynlegar skýrslur í sambandi við fram- 

kvæmd þessara laga, skal sæta 20 til 200 króna dagsektum. Sá, sem gefur aðilum, 
er annast framkvæmd þessara laga, rangar skýrslur, skal sæta refsingu samkvæmt 
ákvæðum 15. kafla almennra hegningarlaga. Brot gegn ákvæðum laga þessara og 
reglum settum samkvæmt þeim varða sektum allt að 200 þúsund krónum. Ef miklar 
sakir eru eða brot ítrekað, má svipta sökunaut atvinnurétti um stundarsakir eða 
fyrir fullt og allt. Upptaka eigna samkvæmt 69. gr. almennra hegningarlaga skal 

og heimil vera. 
Mál út af brotum á lögum þessum fara að hætti opinberra mála. 

12. gr. 
Innflutningsskrifstofan innheimtir, þegar leyfi er afhent, 1% leyfisgjald af 

fjárhæð þeirri, sem innflutnings- og/eða gjaldeyrisleyfi hljóðar um. Skal gjaldi 
þessu varið til að standast kostnað af innflutningsskrifstofunni og framkvæmd 
þessara laga. Ef þær tekjur hrökkva ekki til, greiðir ríkissjóður það, er á vantar. 
Ef tekjuafgangur verður, rennur hann í ríkissjóð. 

13. gr. 
Þar sem í lögum þessum er talað um ríkisstjórnina, er átt við ríkisstjórnina í 

heild. 

14. gr. 
Ríkisstjórnin setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara. 

15. gr. 
Lög þessi öðlast gildi jafnskjótt og út er gefin reglugerð samkvæmt 1. gr. lag- 

anna, og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 70 5. júní 1947, um fjárhagsráð, inn- 
flutningsverzlun og verðlagseftirlit, svo og önnur lög og lagaákvæði, er kunna að 
koma í bága við lög þessi.
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Ákvæði til bráðabirgða. 
Meðan ríkisstjórnin telur nauðsynlegt að lækka verð tiltekinna nauðsynjavara 

með greiðslum úr ríkissjóði, er heimilt að skammta það magn þessara vara, sem 
lækkað er í verði á þennan hátt. 

Gjört í Reykjavík, 24. desember 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ingólfur Jónsson. 

LÖG 
um löggilta endurskoðendur. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ráðherra veitir löggildingu til endurskoðunar manni, sem: 

er svo andlega og líkamlega hraustur, að hann geti gegnt þeim starfa; 
er 25 åra gamall; 

er íslenzkur ríkisborgari; 
er búsettur hér á landi; 

er lögráða og hefur forræði fjár sins; 
hefur óflekkað mannorð; 

hefur lokið prófraun, sem mælt er í 2. gr. SI
R 

ti
 

EI
Ð 

IE
 

2. gr. 
Sá, sem öðlast vill löggildingu til endurskoðunar samkvæmt 1. gr., skal ganga 

undir próf fyrir prófnefnd, er ráðherra skipar. Skal prófraunin við það miðuð, að í 
ljós sé leitt, að prófmaður hafi öðlazt þá þekkingu og reynslu, að hann sé starf- 
anum vaxinn. 

Engum er heimilt að ganga undir próf samkvæmt 1. mgr., nema hann hafi unnið 
þrjú ár samtals að endurskoðunarstörfum undir stjórn löggilts endurskoðanda. Nú 
hefur prófmaður unnið þrjú ár að endurskoðun án handleiðslu löggilts endurskoð- 
anda eða störf, sem jafna má til endurskoðunar, og getur ráðherra þá að fengnum 
tillögum prófnefndar veitt undanþágu frá ákvæði 1. málsliðs þessarar málsgreinar. 

Ráðherra er heimilt að fengnum tillögum prófnefndar að veita undanþágu að 
nokkru leyti eða öllu frá prófraun samkvæmt 1. mgr. manni, sem lokið hefur prófi 
eða hlotið hefur löggildingu endurskoðanda erlendis. 

Nú hefur prófmaður lokið prófi í Háskóla Íslands í fræðigrein, og er hann þá 
undanþeginn prófi, að því er hana varðar. Ráðherra getur að fenginni umsögn próf- 
nefndar veitt undanþágu frá prófi í fræðigrein, sem prófmaður hefur lokið háskóla- 
prófi í erlendis. 

Ráðherra setur með reglugerð ákvæði um prófgreinir, framkvæmd prófs, skipan 
prófnefndar og störf prófnefndarmanna. 

34 
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3. gr. 
Ráðherra er heimilt að efna á hæfilegum fresti til námskeiða fyrir þá, sem þreyta 

vilja prófraun endurskoðenda samkvæmt lögum þessum og fullnægja til þess skil- 
yrðum laganna. Ákvæði um tilhögun námskeiða, námsgreinir, kennslu og kennslu- 
gjöld skulu sett með reglugerð. Í reglugerð má og ákveða, að kennarar þeir, sem 
kennslu annast á námskeiði, prófi nemendur, hver i sinni grein, og jafngildir það 
próf þá prófraun fyrir prófnefnd, að því er þá námsgrein varðar. 

4. gr. 

Endurskoðandi skal fá skírteini, er ráðherra gefur út, um löggildingu sína. 
Fyrir löggildingu skal endurskoðandi greiða 500 krónur í ríkissjóð. 

5. gr. 
Þeim einum, sem ráðherra hefur löggilt til endurskoðunar, er heimilt að nefnast 

„löggiltur endurskoðandi“. Bönnuð er notkun starfsheitis, sem til þess er fallin að 
valda því, að maður sé talinn vera löggiltur endurskoðandi, ef hann er það ekki. 

6. gr. 

Löggiltir endurskoðendur hafa réttindi og skyldur opinberra sýslunarmanna, 
þ. á m. þagnarskyldu um það, sem þeir fá vitneskju um í starfa sínum og leynt á að 

fara. Ráðherra getur sett nánari reglur um réttindi og skyldur löggiltra endurskoð- 

enda og starfsmanna þeirra. 

7. gr. 
Endurskoðandi, sem fær löggildingu samkvæmt lögum þessum, skal vinna svo- 

fellt heit: Því heiti ég og legg við drengskap minn og heiður, að endurskoðunarstarf 
mitt skal ég rækja með kostgæfni og samvizkusemi í hvívetna og halda lög og regl- 
ur, sem að starfi mínu og framkvæmd þess lúta. 

8. gr. 
Löggiltum endurskoðendum er skylt að tilkynna ráðherra, á hvaða stöðum þeir 

reka skrifstofur. 

9. gr. 
Nú ákveður dómari, að endurskoðun bókhalds eða reikninga skuli fram fara, 

og skal þá til þess starfs kveðja löggiltan endurskoðanda, ef hans er þar kostur. 

10. gr. 
Ráðherra ákveður að fengnum tillögum stjórnar félags löggiltra endurskoðenda, 

hvort endurskoðunarstarf er samrýmanlegt öðru starfi eða starfrækslu fyrirtækis. 
Nú gegnir löggiltur endurskoðandi öðru starfi eða rekur atvinnufyrirtæki andstætt 
fyrirmælum ráðherra, og hefur endurskoðandinn þá fyrirgert löggildingu sinni. 

11. gr. 

Nú missir löggiltur endurskoðandi lögmælt skilyrði til löggildingar eða til end- 
urskoðunarstarfa samkvæmt löggildingu, sbr. 10. gr., og fellur þá úr gildi lösgild- 
ing hans, enda ber honum þá að skila aftur löggildingarskirteini sínu. En veita má 
ráðherra honum að fengnum tillögum prófnefndar löggildingu af nýju, ef hann 
síðar fullnægir til þess lagaskilyrðum að dómi ráðherra. 

12. gr. 
Nú sætir löggiltur endurskoðandi ákæru í opinberu máli um brot á refsilögum, 

og ber þá ákvörðun um sviptingu löggildingar hans af því efni eftir kröfu ákæru- 
valds undir dómara þess máls.
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Ákvörðun um sviptingu löggildingar vegna atvika, sem eigi leiða til ákæru, ber 
undir ráðherra. Nú vill endurskoðandi ekki una úrlausn ráðherra, og skal sakar- 
einið þá borið undir dómstóla, og fer um meðferð þess máls að hætti opinberra 
mála. Ákvörðun ráðherra í málinu skal halda gildi, unz dómur gengur. 

13. gr. 
Allur kostnaður af framkvæmd laga þessara, þ. á m. þóknun prófnefndarmanna, 

er ráðherra ákveður, greiðist úr ríkissjóði. 

14. gr. 
Brot gegn lögum þessum og reglum, sem settar verða samkvæmt þeim, varða 

allt að 10000 króna sektum til ríkissjóðs, nema þyngri hegning liggi við að öðrum 
lögum. 

15. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði 2. mgr. 2. gr. skal þó eigi beitt, fyrr en ár 

er liðið frá gildistöku laganna. 
Lög um löggilta endurskoðendur, nr. 9 frá 15. júní 1926, eru úr gildi numin. 

Gjört í Reykjavik, 29. desember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 81 23. júní 1936, um sveitarstjórnarkosningar. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
1. mgr. 25. gr. laga nr. 81 23. júní 1936 hljóði svo: Þeir, sem staddir eru eða 

gera ráð fyrir að verða staddir utan þess kaupstaðar eða hrepps, þar sem þeir standa 
á kjörskrá, þá er bæjarstjórnar- eða hreppsnefndarkosning fer fram, og af þeim 
ástæðum geta ekki sótt kjörfund, hafa heimild til að greiða atkvæði utan kjörfundar 
hjá kjörstjórum þeim, sem ákveðnir eru í lögum um kosningar til Alþingis, þegar er 
yfirkjörstjórnin hefur auglýst framboð. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 29. desember 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Steingrímur Steinþórsson. 

1953 

89 
29. des. 

90 
29. des.



1953 278 

91 LOG 
29. des. 

um breyting á lögum nr. 55 25. mai 1949, um meðferð ölvaðra manna 

og drykkjusjúkra. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

3. mgr. 8. gr. laganna orðast svo: 
Fyrir fé gæzluvistarsjóðs skal reisa og reka gæzluvistarhæli fyrir drykkju- 

sjúka menn, er fyrst og fremst sé miðað við þarfir þeirra sjúklinga, sem ætla má 
að þarfnist vistar og umönnunar í slíku hæli um langan iíma. 

2. gr. 
13. gr. laganna orðast svo: 
Um greiðslu kostnaðar vegna hælisvistar fer eftir lógum nr. 78 1936, um ríkis- 

framfærslu sjúkra manna og örkumla. 

3. gr. 
Í stað orðanna „reisa eða hjálpa til að reisa gæzluvistarhæli“ í 15. gr. laganna 

kemur: reisa og reka gæzluvistarhæli. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Gjört í Reykjavík, 29. desember 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson. 

92 LÖG 
29. des. 

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

af sjávarafurðum. 

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

bykki mínu: 
1. gr. 

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

Til að greiða stofnkostnað byggingar fiskiðnrannsókna og fiskifræðirannsókna 
%% fram til ársloka 1957, en eftir þann tíma fellur gjaldið niður, og lækkar þá 
útflutningsgjaldið samkvæmt 1. gr. sem þessu nemur. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1954. 

Gjört í Reykjavik, 29. desember 1953. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ólafur Thors.
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SJÚKRAHÚSALÖG 

ForsETi ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 2. mgr. 2. gr. laga nr. 79 23. des. 1953 um breyt- 

ing á lögum nr. 30 19. júní 1933, um sjúkrahús o. fl., hef látið fella 1. gr. 
hinna fyrstnefndu laga, ásamt 1. og 2. efnismgr. 1. gr. laga nr. 45 12. febr. 
1945 með áorðinni breytingu samkvæmt lögum nr. 24 20. apríl 1949 og 
lögum nr. 24 16. febr. 1953, inn í meginmál laga nr. 30 19. júní 1933, um 
sjúkrahús o. fl., og gef þau út af nýju með fyrirsögn: Sjúkrahúsalög. 

1. gr. 

Enginn má setja á stofn eða starfrækja undir neinu nafni sjúkrahús, sjúkra- 
skyli, geðveikrahæli, heilsuhæli, hjúkrunar- eða hressingarheimili, baðstaði, nudd- 
stofur, ljóslækningastofnanir, fæðingarheimili, elliheimili, barnahæli eða aðrar til- 

svarandi heilbrigðisstofnanir, nema með leyfi ráðherra. 
Sama gildir um breytingar á húsakynnum og starfrækslu slíkra stofnana, enda 

skipti breytingarnar einhverju máli. 

2. gr. 
Beiðni til ráðherra um leyfi samkvæmt 1. gr. skulu fylgja upplýsingar um verk- 

svið stofnunarinnar og hvar henni er ætlaður staður, uppdrættir af byggingum, 
lóðum og löndum og afstöðu til nágrennis ásamt lýsingum á húsakynnum, innan- 
stokksmunum og áhöldum, enn fremur greinargerð um eigendur stofnunarinnar og 
fjárhagsástæður hennar og loks skýrsla eða áætlun um stjórn, starfsfólk, rekstrar- 
fyrirkomulag, hversu mörgum sjúklingum eða vistmönnum henni er ætlað að taka 
á móti og með hverjum kjörum o. s. frv. 

Ráðherra veitir ekki leyfið, nema stofnunin verði talin fullnægja heilbrigðis- 
kröfum og ætla megi, að hún leysi á viðunandi hátt þau verkefni, sem henni er gert 
að leysa, enda leiði hún ekki til óheilbrigðrar samkeppni við tilsvarandi opinberar 
stofnanir á sama stað eða í grennd. 

Leita skal staðfestingar ráðherra á reglugerðum um starfrækslu sjúkrahúsa og 
annarra stofnana, sem um getur í lögum þessum, og getur ráðherra krafizt, þegar 
honum þykir ástæða til, að slíkar reglugerðir séu settar. 

3. gr. 
Heilbrigðisyfirvöld skulu jafnan eiga greiðan aðgang til eftirlits að stofnun- 

um þeim, sem um getur í lögum þessum. 

4. gr. 
Við hvert sjúkrahús eða stofnun, sem tekur sjúklinga til dvalar og lækninga, 

skal vera sérstakur sjúkrahúslæknir eða yfirlæknir. 
Sjúkrahúslæknir eða yfirlæknir annast að jafnaði öll læknisstörf eða hefur yfir- 

umsjón með öllum læknisstörfum við sjúkrahúsið. Hann hefur lækniseftirlit með 
rekstri sjúkrahússins, er til andsvara heilbrigðisyfirvöldum, stendur skil á skýrsl- 
um þeim, sem af sjúkrahúsinu kunna að verða heimtaðar, o. s. frv. 

Ef sjúkrahús er í fleiri en einni deild, má sérstakur sjúkrahúslæknir eða yfir- 
læknir vera fyrir hverri deild. 

Nú er heimilað, að fleiri en einn læknir starfi sjálfstætt við eitt og sama sjúkra- 
hús eða sjúkrahúsdeild, og skal þá engu síður vera sérstakur yfirlæknir við sjúkra- 
húsið eða deildina, og eins þó að sjúkrahúsið eða deildin sé opin fyrir alla lækna. 
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5. gr. 
Héraðslæknar skulu teljast hæfir til að vera sjúkrahúslæknar eða yfirlæknar 

við almenn sjúkrahús eða sjúkraskyýli, hver innan síns héraðs, enda séu þau sjúkra- 
hús eða sjúkraskýli við hæfi héraðanna og taki ekki yfir 20 sjúklinga 

Að öðrum sjúkrahúsum eða stærri má ekki ráða sjúkrahúslækni eða yfirlækni, 
nema að fenginni viðurkenningu ráðherra fyrir því, að hann sé til þess hæfur. 

Í reglugerð, sem læknadeild háskólans semur og ráðherra staðfestir, má setja 
reglur um þær kröfur, sem gera ber til lækna til þess að þeir eigi rétt á að teljast 
hæfir sjúkrahúslæknar eða yfirlæknar við sjúkrahús og sjúkrahúsdeildir. 

6. gr. 

Nú hefur sveitar- (bæjar- eða sýslu-) stjórn eða stjórnir innan læknishéraðs 
samþykkt að stofna eða starfrækja fyrir læknishéraðið sjúkrahús, sjúkraskýli eða 
læknisbústað, eða að taka þátt í stofnun eða starfrækslu sjúkrahúss eða sjúkraskylis 
með sveitarfélögum annars héraðs eða héraða, einstökum mönnum eða félögum, en 
samþykki annarra sveitarstjórna innan læknishéraðsins ekki náðst, og getur þá ráð- 
herra gert samþykktina skuldbindandi fyrir öll sveitarfélög læknishéraðsins, ef 
meiri hluti héraðsbúa er innan þeirra sveitarfélaga, sem að samþykktinni standa. 

Ráðherra getur þó leyst einstök sveitarfélög eða hluta sveitarfélaga undan þátt- 
tökunni, ef þau teljast ekki geta haft veruleg not fyrirtækisins eða eiga hægara með 
að hafa not annarrar tilsvarandi stofnunar, enda taki þau þátt í starfrækslu hennar. 

7. gr. 
Þegar samþykkt hefur verið, að sveitar- (bæjar- eða sýslu) félög reisi eða 

starfræki eða taki þátt í að reisa eða starfrækja, beinlínis eða með einhvers konar 
styrkveitingum eða hlunnindum, sjúkrahús, sjúkraskýli eða læknisbústað, skulu 
sveitarfélögin og þeir aðrir, er að fyrirtækinu standa, gera samning um þátttökuna, 
hluttöku í stofnkostnaði og rekstri, hvernig eign og ábyrgð skiptist á milli aðila, 
hvernig fyrirtækinu skuli stjórnað og það annað, er fyrirtækið varðar. 

Rétt er að miða þátttöku sveitarfélaganna í kostnaðinum við hlutfallslegan 
fólksfjölda þeirra, aðstöðu til að hafa not af stofnuninni, og þegar um læknisbústað 
er að ræða, kostnað við læknisvitjanir úr hinum einstöku sveitum. 

Leita skal staðfestingar ráðuneytisins á samningum þeim, sem hér um ræðir. 
Ef ágreiningur er á milli sveitarfélaga um einstök atriði, sker ráðherra úr. 

8. gr. 
"Nu vilja eigendur eða forráðamenn sjúkrahúsa, sjúkraskýlis, læknisbústaðar 

eða annarrar heilbrigðisstofnunar, sem um getur í lögum þessum og reist hefur verið 
með styrk úr ríkissjóði, hætta að starfrækja hana, og skulu þeir þá tilkynna það 
ráðherra, sem getur krafizt endurgreiðslu á ríkissjóðsstyrknum, ef stofnunin er lögð 
niður eða þeirri starfrækslu hætt, sem hún var upphaflega ætluð til. Á ríkissjóður 
þá kröfu til jafnmikils hluta af þáverandi verðmæti eignarinnar sem ríkissjóðs- 
styrkurinn telst hafa verið af kostnaðarverði hennar, og hvílir veð á eigninni næst 
á eftir áður áhvílandi veðkröfum fyrir kröfuupphæðinni. 

Nú hefur ríkissjóður lagt fram fé til þess að reisa heilbrigðisstofnun, sem lög 
þessi ná til, og má þá ekki, án samþykkis ráðherra, veðsetja hana fyrir öðrum skuld- 
um en þeim, sem stafa af stofnkostnaði hennar, viðaukum eða endurbótum. 

9. gr. 
Sjúkrahús og aðrar heilbrigðisstofnanir, sem um getur í lögum þessum og ríkið 

á eða starfrækir, skulu vera undir sameiginlegri yfirstjórn fimm manna nefndar,
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er ráðherra skipar. Það er verkefni nefndarinnar að skipuleggja rekstur þessara 93 
stofnana og samræma hann þeim til hagsbóta, koma á samvinnu á milli þeirra, eftir 31. des. 
því sem hagkvæmt þykir, láta þær koma fram sem eina heild við samninga um 
vörukaup og annað o. s. frv. Að öðru leyti ákveður ráðherra verksvið nefndar- 

innar. 

10. gr. 
Ríkissjóður greiðir bæjarfélögum allt að tveim fimmtu kostnaðar, en öðrum 

sveitarfélögum allt að tveim þriðju kostnaðar af að reisa almenn sjúkrahús, sjúkra- 
skýli eða læknisbústaði, sem reistir verða samkvæmt ákvæðum laga þessara, enda 

fallist ráðherra á þörf þeirra framkvæmda og meti þær við hæfi. 
Ef í hlut eiga sjúkrahús, er ráðherra viðurkennir sem fjórðungssjúkrahús, eitt 

á Vestfjörðum, annað á Norðurlandi, þriðja á Austurlandi og hið fjórða á Suður- 
landsundirlendinu, greiðir ríkissjóður allt að þrem fimmtu byggingarkostnaðar. 
Ef bæjar- eða sýslufélag það, sem fjórðungssjúkrahús er reist í, óskar þess, er ráð- 
herra heimilt að gera það að skilyrði viðurkenningar sinnar, að öll þau sveitarfélög 
í grennd sjúkrahússins, er ætla má, að hafi þess samsvarandi not, takist á hendur 
eign og ábyrgð fyrirtækisins og gerist aðilar að rekstri þess samkvæmt ákvæðum 

laga þessara. 

11. gr. 
Úr ríkissjóði greiðist árlegur rekstrarstyrkur til viðurkenndra almennra 

sjúkrahúsa sýslu-, bæjar- og sveitarfélaga, og miðast hæð styrksins annars vegar við 
stærð og búnað sjúkrahúss, en hins vegar við legudagafjölda sjúklinga á sjúkra- 
húsinu á ári hverju sem hér segir: 

1. Sjúkrahús með 20 sjúkrarúmum eða færri: 5 krónur á legudag. 
2. Sjúkrahús með yfir 20 sjúkrarúmum, enda veiti því forstöðu sérstakur fast- 

launaður sjúkrahúslæknir: 10 krónur á legudag. 
3. Sjúkrahús með yfir 100 rúmum, er starfar a. m. k. í tveimur aðaldeildum, lyf- 

lækninga- og handlækningadeild, með tilheyrandi sérfróðu læknaliði, enda 
annar búnaður þess við hæfi: 20 krónur á legudag. 

Ráðherra er heimilt að gera það að skilyrði fyrir styrkveitingu samkvæmt 
ákvæðum þessarar greinar, að hlutaðeigandi sjúkrahús tryggi rekstrarafkomu sína 
með því að taka hæfilegt aukagjald umfram almennt daggjald af sjúklingum frá 
nágrannasveitarfélögum, er sjúkrahússins hafa not, en hafa sjálf ekki með höndum 
sérstakan sjúkrahúsrekstur, ella sé sjúkrahúsinu tryggður með samningi hæfilegur 
árlegur rekstrarstyrkur af hendi slíkra sveitarfélaga. 

12. gr. 
Sjúkrahús, sjúkraskýli, læknisbústaðir og aðrar stofnanir, sem um getur í lög- 

um þessum og eru í eigu sveitar- (bæjar- eða sýslu-) félaga eða starfrækt af þeim, 
þegar lög þessi ganga í gildi, eru undanþegin því að sækja um leyfi til starfræksl- 
unnar samkvæmt fyrri málsgrein 1. gr. þessara laga. 

Nú vilja slíkir opinberir eigendur eða þátttakendur í starfrækslu sjúkrahúss, 
sjúkraskýlis eða læknisbústeðar koma betra skipulagi á sameignina eða hinn sam- 
eiginlega rekstur með því að komast undir ákvæði 6. og 7. gr. þessara laga, og getur 
þá ráðherra gert það heimilt, ef fyrir liggja tilsvarandi samþykktir um það og 6. gr. 
mælir fyrir um, þegar um nýjar stofnanir eða starfrækslu er að ræða. Ekki má þó 
gegn vilja sveitar- (bæjar- eða sýslu-) félaga úrskurða þau þannig eftir á til að 
taka á sig kvaðir vegna eignarhlutdeildar í sjúkrahúsum, sjúkraskýlum eða læknis-
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93 bústöðum, er fari fram úr sannvirði þess eignarhluta, er þá fellur til þeirra, að mati 
31. des. dómkvaddra manna. 

13. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 100 til 10 þús. kr., sem renna í rikis- 

sjóð. Með mál út af brotum skal farið sem almenn lögreglumál. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1958. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ingólfur Jónsson.






