
Stjórnartíðindi

1955 - A-deild
Útgáfa 1.0 af rafræna skjalinu

Þetta PDF skjal er hluti afraksturs skönnunar á prentuðum eintökum af Stjórnartíðindum. Markmið þessarar

útgáfu er að veita almenningi færi á að eignast sitt eigið eintak af prentuðum Stjórnartíðindum án endurgjalds.

Hvorki dómsmálaráðuneytið né önnur stjórnvöld standa að gerð skjals þessa umfram það að hafa útvegað

höfundi skjalsins prenteintök af ritinu.

Skjalið er upprunalega birt á vefnum https://urlausnir.is. Þar má finna rafrænar útgáfur hinna bindanna og verða

nýrri útgáfur af skjölunum í boði þar.

Takmörkun ábyrgðar
Höfundur skjals þessa afsalar sér allri ábyrgð, að því marki sem lög heimila, vegna beinnar og/eða óbeinnar

notkunar skjalsins sjálfs eða afurða sem af því leiðir. Þó stefnt hafi verið að því markmiði að skjalið

endurspegli sem best innihald upprunalegu bindanna er hvorki hægt að tryggja né ábyrgjast að það hafi tekist.

Framangreint á einnig við um efnislegt innihald prentuðu eintakanna sem skönnuð voru.

Höfundaréttur
Samkvæmt 9. gr. núverandi höfundalaga, nr. 73/1972, njóta landslög og önnur áþekk gögn gerð af opinberri

hálfu, ekki verndar höfundalaga.

Hvers kyns höfundarréttur sem höfundur skjalsins gæti hafa skapað sér til handa með skönnuninni sjálfri eða

öðru framlagi sínu til sköpunar þess, skal vera meðhöndlaður í samræmi við Creative Commons Zero

höfundaleyfið (CC0 1.0 Universal eða síðari útgáfa þess).

Ábendingar
Séu ábendingar um mögulegar úrbætur á skjalinu er hægt að koma þeim á framfæri við höfund þess.

Athugasemdir um þessa útgáfu
Gallar á bls. 5 og 203-204.

Höfundur skjalsins: Svavar Kjarrval (svavar@kjarrval.is)



STJÓRNARTÍÐINDI 

1955 

A-DEILD 

  

REYKJAVÍK 1955 

RÍKISPRENTSMIÐJAN GUTENBERG





Efnisyfirlit. 
  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

11 | 24. jan. | Forsetabréfi um að Alþingi skuli koma saman til 
framhaldsfunda .............200000 0000... 25 

1 | 12. febr. | Lög um samkomulag reglulegs Alþingis 1955 ....... 1 
2 | 21. febr. | Lög um, að gjafir til Krabbameinsfélags Íslands skuli 

dregnar frá skattskyldum tekjum gefanda við álagn- 
ingu skatta til ríkis og bæjar eða sveitar .......... 1 

3 | 6. marz | Lög um skógrækt ...........2.0000. 0... en 2—7 
4 | 14. marz | Lög um breyting á lögum nr. 116 30. des. 1943, um ætt- 

aróðal og erfðaábúð .............2000.0. 0. 0... 7—8 
5 S. d. Lög um styrimannaskålann i Reykjavík ............ 8—15 
6 | 16. marz | Auglýsing um viðbótarsamning við milliríkjasamning- 

inn frá 20. júlí 1953 milli Íslands, Danmerkur, Nor- 
egs og Svíþjóðar, um flutning milli sjúkrasamlaga 
og um sjúkrahjálp vegna dvalar um stundarsakir 15—17 

7 | 22. marz | Lög um breyting á lögum nr. 25/1946, um landshöfn í 
Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum .............. 17—18 

8 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 29 23. apríl 1946, um 
hafnargerðir og lendingarbætur .................. 18 

9 | 23. marz | Lög um Brunabótafélag Íslands ...........0.000..... 19—23 
10 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 56/1949, um eyðingu refa 

og minka ..........000000 00 sn sn ss 24 
12 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 43 9. maí 1947 um inn- 

lenda endurtryggingu, stríðsslysatryggingu skips- 
hafna o. fl. .......2.200002 00 25 

13 | 31. marz | Lög um viðauki við bifreiðalög, nr. 23 16. júní 1941, 
með á orðnum breytingum ...........0.0.000.0... 26 

14 | 4. april | Lög um breyting á lögum nr. 44 19. júní 1933, um 

stofnun happdrættis fyrir Ísland ................. 27 
15 | 6. apríl | Lög um stofnun prófessorsembættis í læknadeild Há- 

skóla Íslands í lífeðlis- og lífefnafræði ........... 27 
16 | 9. apríl | Læknaskipunarlög ..........000000 0000... 0... 28—33 
17 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 38/1951, um landshöfn 

í Rifi á Snæfellsnesi .........0.20.20000 0000. 0... 34 
18 | 12. apríl | Fjáraukalög fyrir árið 1952 ..........0.0.00000.00... 34—36 
19 | 13. april | Lög um breyting á lögum nr. 124 22. des. 1947, um 

dýralækna ....... ARA AÐ se. 36—37



IV 

  

  

      

Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

20 | 16. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 29 9. apríl 1947, um vernd 
barna og ungmenna ..........00000. 000... 37 

21 | 27. april | Lög um lækningaferðir ..............000..0 0... .00.. 37—38 
22 3. mai Lög um breytingar á almennum hegningarlögum, nr. 19 

frá 12. febr. 1940 ..........00200 000... nn 3840 
23 6. maí Lög um landshöfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvík- 

urhr€ppi ........0.200200000 nn 41—43 
24 7. maí Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 

1952 .....00000000 000 44—45 
25 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 23 16. febr. 1953, um leigu- 

bifreiðar í kaupstöðum ..........000000 00... 45 
26 | 8. maí | Lög um breyting á lögum nr. 7 12. jan. 1945, um jarð- 

ræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum ....... 46—47 
27 9. maí Lög um breyting á lögum nr. 20 31. jan. 1952, um land- 

nám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum .. 47 
28 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 55 25. maí 1949, um með- 

ferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra ............ 48 
29 S. d. Lög um breyting á jarðræktarlögum, nr. 45 17. maí 1950 48—50 
30 | 11. maí | Lög um bæjarstjórn í Kópavogskaupstað ........... 50—53 
31 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 36/1952 um opinbera að- 

stoð við byggingar íbúðarhúsa í kaupstöðum og 
kauptúnum .................22 0000... 54 

54 S. d. Forsetabréf um þinglausnir ........................ 108 
32 | 14. maí | Lög um breyting á lögum nr. 101 30. des. 1943, um lif- 

eyrissjóð starfsmanna ríkisins, og á lögum nr. 40 
15. febr. 1945, um breyting á þeim lögum .......... 54— 57 

33 S. d. Lög um samræmingu á mati fasteigna .............. 58—59 
34 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 103 30. des. 1943, um lif- 

eyrissjóð hjúkrunarkvenna ..........0000000. 0000... 60—62 

35 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 102 30. des. 1943, um lif- 
eyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra .......... 62—65 

36 S. d. Lög um breyting á vegalögum, nr. 34 22. apríl 1947... 65— 78 
37 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 1 5. jan. 1938, um síldar- 

verksmiðjur ríkisins ................0..00 000. .0.0.. 78 
38 S.d Lög um framlengingu á gildi nokkurra bráðabirgða- 

ákvæða í lögum nr. 46/1954, um tekjuskatt og eignar- 
skatt .......0.00000000 0000 79 

39 | 16. maí | Lög um breyting á lögum nr. 66 31. maí 1947, um 
Ræktunarsjóð Íslands ...........0.000.000...00.00.. 79—80 

40 | S.d. Lög um Fiskveiðasjóð Íslands ...................... 80—82 
45 S. d. Lög um iðnskóla ...........022000 000... ne 100—103 
46 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 111 27. des. 1954, um 

greiðslu verðlagsuppbótar á laun opinberra starfs- 

MANDA 2.....00000000 nn 103 
48 S. d. Lög um framlengingu á gildi laga nr. 33 7. maí 1928, 

um skattgreiðslu h/f Eimskipafélags Íslands ...... 104 
49 S. d. Lög um heimild handa ríkisstjórninni til að kaupa tog- 

arann Vilborgu Herjólfsdóttur ................... 105



v 

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

50 | 16. maí | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast 
lán til togarakaupa fyrir Neskaupstað ............ 105 

51 S. d. Lög um ráðstöfun á greiðsluafgangi ríkissjóðs árið 1954 106 
58 S. d. Auglýsing um aðild Íslands að viðbótarsamningi við 

Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Sambands- 
lýðveldisins Þýzkalands .............0.00...0..... 114— 116 

41 | 17. maí | Lög um greiðslu kostnaðar við skóla, sem reknir eru 
sameiginlega af ríki og sveitarfélögum ........... 83—88 

42 | 18. maí | Lög um almenningsbókasöfn ..............0.0000.... 89—95 
43 S. d. Lög um veitingu ríkisborgararéttar ................ 95—98 
44 S. d. Heilsuverndarlög ................00000000 00. 98—99 
47 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 43/1954, um Kirkjubygg- 

ingasjod ..............00. 000 104 
52 | 20. maí | Lög um breyting á lögum nr. 23 1. febr. 1952, um ör- 

yggisráðstafanir á vinnustöðum .................. 106-—-108 
öð S.d Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að kaupa jörð- 

ina Dísastaði í Breiðdal .................0000000... 108 
55 S. d. Lög um húsnæðismálastjórn, veðlán til íbúðabygginga 

og útrýmingu heilsuspillandi íbúða ............... 109—112 
56 | 21. maí | Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands .............000.00 000. 112 
59 | 4. júní | Auglýsing um framlengingu viðskiptasamkomulags 

milli Íslands og Svíþjóðar .........0.0.0000.0..... 116 
60 | 11. júní | Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 

tekinn við embættisstörfum ...................... 116 
62 | 15. júní | Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Grikklands 

um afnám vegabréfsáritana ...................... 117 
61 | 15. júlí | Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Tyrklands 

um afnám vegabréfsáritana ...................... 116 
57 | 23. júlí | Bráðabirgðalög um að kjörskrá sú, er saman var í fe- 

brúar 1955, skuli gilda við bæjarstjórnarkosningar í 
Kópavogskaupstað 2. október 1955 ............... 113 

67 | 15. ágúst | Auglýsing um breyting á forsetaúrskurði frá 11. sept- 
ember 1953, um skipun og skiptingu starfa ráðherra 
0. fl. 0... 134 

63 | 25. ágúst | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 73 25. nóv. 
1952, um tilkynningar aðsetursskipta ............. 117—119 

64 | 2. sept. Lög um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins .......... 119— 125 
65 S. d. Lög um lífeyrissjóð hjúkrunarkvenna .............. 125—128 
66 S. d. Lög um lífeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra .. | 129— 133 
68 | 10. sept. | Forsetabréf um að reglulegt Alþingi 1955 skuli koma 

saman til fundar laugardaginn 8. október 1955 .... 134 
69 | 5. okt. | Auglýsing um samning milli Íslands og Svíþjóðar um 

undanþágu frá sköttum af ágóða skipaútgerðar og 
flugreksturs .................00.00 000. 134— 136 

70 S. d Auglysing um samning milli Islands og Noregs um und-       anþágu frá sköttun af ágóða skipaútgerðar og flug- 
reksturs 000... 0000...   136— 137



VI 

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

71 | 11. okt. | Auglýsing um samning milli Íslands og Danmerkur um 
undanþágu frá sköttun af ágóða skipaútgerðar og 
flugreksturs............0.00.20. 000 138— 139 

75 8. des. Lög um breyting á lögum nr. 90 25. nóv. 1954, um toll- 
skrá 0. fl. ........20.200000 0000 170 

12 9. des. Auglýsing um aðild Íslands að samningi um alþjóða- 
lánastofnun ............2000000 sn ee nes 140 

13 S. d. Auglýsing um breytingar á starfsreglum Norðurlanda- 
TÁÐS 2.....020000 0 se nr 140 

74 S. d. Auglýsing um aðild Íslands að alþjóðasamningi um 
stöðu flóttamanna ..........0000000 00.00.0000... 141—170 

76 S. d. Auglýsing um aðild Íslands að samkomulagi hinna 
Norðurlandanna frá 22. maí 1954, um að leysa rikis- 
borgara þessara land undan skyldu til að hafa í 
höndum vegabréf og dvalarleyfi við dvöl í öðru 
norrænu landi en heimalandinu ............0..0.... 171 

80 S. d. Auglýsing um framlengingu viðskipta- og greiðslu- 
samnings milli Íslands og Ísrael .................. 173 

81 S. d Auglýsing um viðskiptasamkomulag milli Íslands og 
Danmerkur ...........20202000 00. 174 

82 S. d. Auglýsing um framlengingu á greiðslusamningi milli 
Íslands og Rúmeníu ............002000000. 0... 174 

83 S. d. Auglýsing um framlengingu viðskipta- og greiðslu- 
samnings Íslands og Ungverjalands .............. 174 

84 S. d. Auglýsing um nýjan greiðslusamning milli Íslands og 
Austurríkis ..........2200..0... s.s 175 

85 S. d. Auglýsing um viðskiptasamkomulag milli Íslands og 

Ítalíu ........0.0...002. 0000. . 175 
86 S. d. Auglýsing um viðskiptasamkomulag milli Íslands og 

Sovétríkjanna ..........000000 200. 0v ens 175— 176 
87 S. d. Auglýsing um samkomulag um viðskipti milli Íslands 

og Tékkóslóvakíu ..........2002000000 000... 176 
88 S. d. Auglýsing um viðskiptasamning milli Íslands og Kúpu 176 
89 S. d. Auglýsing um viðskiptasamning milli Íslands og Sam- 

bandslýðveldisins Þýzkalands .........0.000000... 177 
71 | 16. des Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta 

skemmtanaskatt með viðauka árið 1956 .......... 171 
78 | 17. des Lög um breyting á lögum nr. 111 27. des. 1954, um 

greiðslu verðlagsuppbótar á laun opinberra starfs- 
MANNA ......000000000 000 172 

90 S. d. Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis ......... 177 
79 | 24. des Lög um framlenging á gildi HI. kafla laga nr. 100/1948 

um dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna .... | 172— 173 
91 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta 

ýmis gjöld 1956 með viðauka .........000000.00.. 177—178 
92 S. d. Lög um laun starfsmanna ríkisins .................. 178—201 
93 S. d. Lög um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 90/1954, um     tollskrá o. fl. seerne eee.   201—202



VII 

  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

94 | 24. des. | Lög um bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 
1956 .......002.00200000n sn 202 

95 | 29. des. | Lög um breyting á lögum nr. 116 29. des. 1954, um 
breyting á lögum nr. 50 1946, um almannatryggingar, 
og viðauka við þau ...........000000.... 0... 0... 203 

96 | 30. des. | Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fram- 
haldsfunda ..............00200.00 0000 enn 204 

97 | 31. des. | Auglýsing um aðild Íslands að stofnskrá Evrópu- 
nefndar til varnar gin- og klaufaveiki ............ 204 

98 S. d. Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Ísrael um 
ókeypis vegabréfsáritanir ....................20... 204 

99 S. d. Auglýsing um aðild Íslands að samningum um réttindi 
Evrópuráðsins ............00002.00 00... 205 

100 S. d. Auglýsing um viðbótarsamninga við samninginn frá 
7. desember 1944 um alþjóðaflugmál .............. 205 

101 S. d. Auglýsing um framlengingu viðskiptasamnings milli 
Íslands og Frakklands ..........00.0.0.00...... 205



Yfirlit 
eftir stafrófsröð. 

  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Aðsetursskipti. 

63 | 25.ágúst | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 73 25. nóv. 
1952, um tilkynningar aðsetursskipta ............. 117—119 

Almannatryggingar 

95 | 29. des. | Lög um breyting á lögum nr. 116 29. des. 1954, um 
breyting á lögum nr. 50/1946, um almannatrygg- 
ingar, og viðauka við þau .........00000.0.0000.0.. 203 

Almenningsbókasöfn. 

42 | 18. maí | Lög um almenningsbókasöfn ..........0.00000.000..... 89—95 

Alþingi. 

11 | 24. jan. | Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fram- 
haldsfunda ...........0.000000. 0000 vns ne 25 

1 | 12.febr. | Lög um samkomudag reglulegs Alþingis 1955 ....... 1 
54 | 11. maí | Forsetabréf um þinglausnir ................0..0.... 108 
68 | 10. sept. | Forsetabréf um að reglulegt Alþingi 1955 skuli koma 

saman til fundar laugardaginn 8. október 1955 .... 134 

90 | 17. des. | Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis .......... 177 
96 | 30. des. | Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fram- 

haldsfunda .............0... 0... sn nn 204 

Atvinnuvegir. 

79 | 24. des. | Lög um framlenging á gildi Ill. kafla laga nr. 100/1948, 
um dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna .... | 172—173 

Barnavernd. 

20 | 16. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 29 9. apríl 1947, um vernd 
barna og ungmenna ..........02000.00s. 0... 37 

Bifreiðar. 

13 | 31. marz | Lög um viðauka við bifreiðalög, nr. 23 16. júní 1941, 
með á orðnum breytingum ...................... 26 

25 7. maí Lög um breyting á lögum nr. 23 16. febr. 1953, um leigu- 
bifreiðar í kaupstöðum ..............0000000000.. 45



IX 

  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Bókasöfn. 

42 | 18. maí | Lög um almenningsbókasöfn ..........000000000.. vue 89—95 

Bráðabirgðafjárgreiðslur. 

94 | 24. des. | Lög um bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 
1956 .......0.0000 000 202 

Brunabótafélag Íslands. 
9 | 23. marz | Lög um Brunabótafélag Íslands .................... 19—23 

Byggingar íbúðarhúsa. 

31 | 11. maí | Lög um breyting á lögum nr. 36/1952, um opinbera 
aðstoð við byggingar íbúðarhúsa í kaupstöðum og 
kauptúnum ...........0020000.000 00 54 

Bæjarmálefni. 

30 S. d. Lög um bæjarstjórn í Kópavogskaupstað ........... 50—53 
57 | 23. júlí | Bráðabirgðalög um að kjörskrá sú, er samin var i 

febrúar 1965, skuli gilda við bæjarstjórnarkosningar 
í Kópavogskaupstað 2. október 1955 .............. 113 

Drykkjusjúklingar 

28 | 9. maí Lög um breyting á lögum nr. 56 25. maí 1949, um með- 
ferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra ............ 28 

Dýralæknar. 

19 | 13. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 124 22. des. 1947, um 
dýralækna .........0.220200.000n sn 36—37 

Dýrtíðarráðstafanir. 

19 | 24. des. | Lög um framlenging á gildi III. kafla laga nr. 100/1948, 
um dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna .... | 172—173 

Eimskipafélag Íslands h.f. 

48 | 16. maí | Lög um framlenging á gildi laga nr. 33 7. maí 1928, 

um skattgreiðslu h.f. Eimskipafélags Íslands ...... 104 

Erfðaábúð. 

14 | 4. marz | Lög um breyting á lögum nr. 116 30. des. 1943, um 
ættaróðal og erfðaábúð ............0.00000.000.0.. 7—8 

Fasteignamat. 

33 | 14. mai | Lög um samræmingu á mati fasteigna .............. 58—59



x 

  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Fiskveiðasjóður, fiskveiðar. 

40 | 16. maí | Lög um Fiskveiðasjóð Íslands .................... 80—82 
49 S. d. Lög um heimild handa ríkisstjórninni til að kaupa tog- 

arann Vilborgu Herjólfsdóttur .................... 105 
50 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán 

til togarakaupa fyrir Neskaupstað ................ 105 

Fjárframlög. 

18 | 12. apríl | Fjáraukalög fyrir árið 1952 ..........0000.00....0..0. 34—36 

Greiðsluafgangur ríkissjóðs. 

51 | 16. maí | Lög um ráðstöfun á greiðsluafgangi ríkissjóðs árið 
1954 seeren nn nn 106 

Hafnarmál. 

7 | 22. marz | Lög um breyting á lögum nr. 25/1946, um landshöfn 

í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum ............. 17—18 
8 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 29 23. april 1946, um 

hafnargerðir og lendingarbætur .................. 18 
17 | 9. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 38/1951, um landshöfn 

í Rifi á Snæfellsnesi ...............00.00000...... 34 
23 | 6. maí | Lög um landshöfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvík- 

urhreppi .......00000000 0000 00 sen 41—43 

Happdrætti. 

14 | 4. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 44 19. júní 1933, um 

stofnun happdrættis fyrir Ísland ................. 27 

Háskólinn. 

15 | 6. apríl | Lög um stofnun prófessorsembættis í læknadeild Há- 

skóla Íslands í lifeðlis- og liffefnafræði .......... 27 

Hegningarlög. 

22 | 3. maí | Lög um breytingar á almennum hegningarlögum, nr. 
19 frá 12. febr. 1940 .........0000000000 00... 38—40 

Heilbrigðismál. 

16 | 9. apríl | Læknaskipunarlög .............000.00000 00... 00... 28—33 
21 | 27. apríl | Lög um lækningaferðir ..............00000000...0.... 31—38 
44 | 18. maí | Heilsuverndarlög ...............0.000.0. 0... 0... 98—99 
55 | 20. maí | Lög um húsnæðismálastjórn, veðlán til íbúðabygginga 

og útrýmingu heilsuspillandi íbúða ............... 109— 112 

Heilsuspillandi íbúðir. 

55 S. d. Lög um húsnæðismálastjórn, veðlán til íbúðabygginga 
og útrýmingu heilsuspillandi íbúða ............... 109—112



XI 

  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Íbúðabyggingar. 

55 S. d. Lög um húsnæðismálastjórn, vedlån til ibudabygginga 
og útrýmingu heilsuspillandi íbúða ............... 109— 112 

31 | 11. maí | Lög um breyting á lögum nr. 36/1952, um opinbera 
aðstoð við byggingar íbúðarhúsa í kaupstöðum og 
kauptúnum ........0.0000000. 00 nn sn... 54 

Iðnskólinn. 
45 | 16. maí | Lög um iðnskóla ..........02000000 0000 00... 100— 103 

Jarðakaup. 

53 | 20. mai | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að kaupa jörð- 
ina Dísastaði í Breiðdal ............0.0000.00...... 108 

Jarðræktarlög, sjá landbúnaður. 

Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir, sjá landbúnaður. 

Kirkjumálefni. 

47 | 18. maí | Lög um breyting á lögum nr. 43/1954, um Kirkjubygg- 
ingasjod seeren eee seen eneste 104 

Kjörskrár. 

57 | 23. júlí | Bráðabirgðalög um að kjörskrá sú, er samin var Í 
febrúar 1955, skuli gilda við bæjarstjórnarkosningar 
i Kópavogskaupstað 2. október 1955 .......00000.. 113 

Kópavogskaupstaður. 

30 | 11. maí | Lög um bæjarstjórn í Kópavogskaupstað ........... 50—53 

Kosningar. 

57 | 23. júlí | Bráðabirgðalög um að kjörskrá sú, er samin var í fe- 
brúar 1955, skuli gilda við bæjarstjórnarkosningar 
í Kópavogskaupstað 2. október 1955 .........00... 113 

Krabbameinsfélagið. 

2 | 21. febr. | Lög um að gjafir til Krabbameinsfélags Íslands skuli 
dregnar frá skattskyldum tekjum gefanda við álagn- 
ingu skatta til ríkis og bæjar eða sveitar .......... 1



XII 

  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Landbúnaður. 

4 | 14. marz | Lög um breyting á lögum nr. 116 30. des. 1943, um 
ættaróðal og erfðaábúð ...............00000000.... 7—8 

19 | 13. april | Lög um breyting á lögum nr. 124 22. des. 1947, um 
dýralækna .............0000 00 nn ee 36—37 

26 8. maí Lög um breyting á lögum nr. 7 12. jan. 1945, um jarð- 
ræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum ....... 46—47 

27 | 9. maí | Lög um breyting á lögum nr. 20 31. jan. 1952, um land- 
nám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum .... 47 

29 S. d. Lög um breyting á jarðræktarlögum, nr. 45 17. maí 1950 48—50 
39 | 16. maí | Lögum breyting á lögum nr. 66 31. maí 1947, um Rækt- 

unarsjóð Íslands ..............0000. 00... nn... 79—80 

Landnåm, sjå landbunadur. 

Launamål. 
46 S. d Lög um breyting á lögum nr. 111 27. des. 1954, um 

greiðslu verðlagsuppbótar á laun opinberra starfs- 
MANNA .......0.0.00000 0. 103 

78 | 17. des Lög um breyting á lögum nr. 111 27. des. 1954, um 
greiðslu verðlagsuppbótar á laun opinberra starfs- 
MANNA 22.00.0000... 172 

92 | 24. des. | Lög um laun starfsmanna ríkisins .................. 178—201 

Lífeyrissjóður. 

32 | 14. maí | Lög um breyting á lögum nr. 101 30. des. 1943, um lif- 

eyrissjóð starfsmanna ríkisins, og á lögum nr. 40 
15. febr. 1945, um breyting á þeim lögum ........ 54—57 

34 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 103 30. des. 1943, um líf- 
eyrissjóð hjúkrunarkvenna ..............00...... 60—62 

35 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 102 30. des. 1943, um lif- 
eyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra .......... 62—65 

64 | 2. sept. | Lög um lífeyrissjóð starfmanna ríkisins ............ 119—125 
65 S. d. Lög um lífeyrissjóð hjúkrunarkvenna .............. 125—128 
66 S. d. Lög um lífeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra .. | 129—133 

Læknaskipunarlög. 
16 | 9. apríl | Læknaskipunarlög ...............0.000 00... en. 28—33 

Lækningaferðir, sjá heilbrigðismál. 

Minkar, sjá refaveiðar. 

Refaveiðar og minka 

10 | 23. marz | Lög um breyting á lögum nr. 56/1949, um eyðingu refa 
og minka ..............0000..ss seen 24



XIII 

  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Ríkisborgararéttur. 

43 | 18. maí | Lög um veitingu ríkisborgararéttar ................ 95—98 

Ríkisreikningur. 

24 7. mai Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1952 44—45 

Ríkissjóður. 

öl | 16. maí | Lög um ráðstöfun á greiðsluafgangi ríkissjóðs árið 
1954 .......0022000n 00 106 

Ríkisstjórn. 

56 | 21. maí | Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 
Íslands ..........2000000.veeense nn 112 

60 | 11. júní | Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 
tekinn við embættisstörfum ...........0.0000000.. 116 

67 | 15. ágúst | Auglýsing um breyting á forsetaúrskurði frá 11. sept- 
ember 1953, um skipun og skipting starfa ráðherra 
0. fl. .....000000 0000 134 

Ræktunarsjóður, sjá landbúnaður. 

Siglingar, skip. 

12 | 23. marz | Lög um breyting á lögum nr. 43 9. maí 1947, um inn- 
lenda endurtryggingu, stríðsslysatryggingu skips- 
hafna o. fl. ........2.020000 000 25 

Síldarverksmiðjur. 

37 | 14. maí | Lög um breyting á lögum nr. 1 5. jan. 1938, um sildar- 
verksmiðjur ríkisins ........0..0.2.0000 0000 ..0.... 78 

Skattar, tollar. 

9 | 21. febr. | Lög um, að gjafir til Krabbameinsfélags Íslands skuli 
” dregnar frå skattskyldum tekjum gefanda vid ålagn- 

ingu skatta til ríkis og bæjar eða sveitar .......... 1 
38 | 14. maí | Lög um framlengingu á gildi nokkurra bráðabirgða- 

ákvæða í lögum nr. 46/1954, um tekjuskatt og eignar- 
skatt ........202020000000v een 79 

48 | 16. maí | Lög um framlenginu á gildi laga nr. 33 7. maí 1928, 
um skattgreiðslu h/f Eimskipafélags Íslands ...... 104 

75 8. des. | Lög um breyting á lögum nr. 90 25. nóv. 1954, um toll- 
skrá 0. fl. ......0.000000 0000 170 

77 | 16. des. | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta 
skemmtanaskatt með viðauka árið 1956 .......... 171 

79 | 24. des. | Lög um framlenging á gildi III. kafla laga nr. 100/1948, 
um. dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna .... | 172—173



XIV 

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

91 | 24. des. | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta 
ýmis gjöld 1956 með viðauka .............0000... 177—178 

93 S. d. Lög um brådabirgdabreyting á lögum nr. 90/1954, um 
tollskrá 0. fl. ........02.002.0000 0000 101—-202 

Skemmtanaskattur. 

77 | 16. des. | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta 
skemmtanaskatt með viðauka árið 1956 .......... 171 

Skógrækt. 

3 | 6. marz | Lög um skógrækt ..............00000.0 000... 2—7 

Skólar. 

5 | 14. marz | Lög um stýrimannaskólann í Reykjavík ............ 8—15 
45 | 16. mai | Lög um iðnskóla .............2200000 0... 00... 100—-103 
41 | 17. maí | Lög um greiðslu kostnaðar við skóla, sem reknir eru 

sameiginlega af ríki og sveitarfélögum „........... 83—88 

Starfsmenn ríkisins. 

78 | 17. des. | Lög um breyting á lögum nr. 111 27. des. 1954, um 
greiðslu verðlagsuppbótar á laun opinberra starfs- 
MANNA 2......020000 00. 172 

92 | 24. des. | Lög um laun starfsmanna ríkisins .................. 178—201 

Stríðsslysatryggingar. 

12 | 23. marz | Lög um breyting á lögum nr. 43 9. maí 1947, um inn- 
lenda endurtryggingu, stríðsslysatryggingu skips- 
hafna o. fl. .........202000000 000 ne 25 

Stýrimannaskólinn. 

5 | 14. marz | Lög um stýrimannaskólann í Reykjavík ............ 8—15 

Togarakaup. 

49 | 16. maí | Lög um heimild handa ríkisstjórninni til að kaupa 
togarann Vilborgu Herjólfsdóttur ................ 105 

50 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast 
lán til togarakaupa fyrir Neskaupstað ............ 105 

Tryggingar. 

12 | 23. marz | Lög um breyting á lögum nr. 43 9. maí 1947, um inn-     lenda endurtryggingu, stríðsslysatryggingu skips- 
hafna 0. fl. .....2....00000000 000. .n senn.   25



XV 

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

  

10 

71 

12 

73 

74 

76 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86   

16. marz 

a
m
 
m
e
e
 

e 
oe
 

  

Utanrikismål. 

Auglýsing um viðbótarsamning vid millirikjasamning- 
inn frá 20. júlí 1953 milli Íslands, Danmerkur, Nor- 

egs og Svíþjóðar, um flutning milli sjúkrasamlaga 
og um sjúkrahjálp vegna dvalar um stundarsakir .. 

Auglýsing um aðild Íslands að viðbótarsamningi við 
Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Sambands- 
lýðveldisins Þýzkalands ..........2.00.0.000000...00. 

Auglýsing um framlengingu viðskiptasamkomulags 
milli Íslands og Svíþjóðar ..........00000000 000... 

Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Tyrklands 
um afnám vegabréfsáritana ...........0000000..0.. 

Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Grikklands 
um afnám vegabréfsáritana 

Auglýsing um samning milli Íslands og Svíþjóðar um 
undanþágu frá sköttum af ágóða skipaútgerðar og 
flugreksturs 

Auglýsing um samning milli Íslands og Noregs um 
undanþágu frá sköttum af ágóða skipaútgerðar og 

flugreksturs 
Auglýsing um samning milli Íslands og Danmerkur um 

undanþágu frá sköttum af ágóða skipaútgerðar og 

flugreksturs 
Auglýsing um aðild Íslands að samningi um alþjóða- 

lánastofnun ........20000000 0000 nn 
Auglýsing um breytingar á starfsreglum Norðurlanda- 

ráðs 
Auglýsing um aðild Íslands að alþjóðasamningi um 

stöðu flóttamanna 
Auglýsing um aðild Íslands að samkomulagi hinna 

Norðurlandanna frá 22. maí 1954, um að leysa ríkis- 
borgara þessara landa undan skyldu til að hafa í 
höndum vegabréf og dvalarleyfi við dvöl í öðru 
norrænu landi en heimalandinu 

Auglýsing um framlengingu viðskipta- og greiðslu- 

samnings milli Íslands og Ísrael 
Auglýsing um viðskiptasamkomulag milli Íslands og 

Danmerkur 
Auglýsing um framlengingu á greiðslusamningi milli 

Íslands og Rúmeníu 
Auglýsing um framlengingu viðskipta- og greiðslu- 

samnings Íslands og Ungverjalands 
Auglýsing um nýjan greiðslusamning milli Íslands og 

Austurríkis .........2000000. 00 
Augising um viðskiptasamkomulag milli Íslands og 

taliu .........0200 0000 
Auglýsing um viðskiptasamkomulag milli Íslands og 

Sovétríkjanna 

so... 

sr... 

so... 

sr .... 

so... 

00... 

sr...   

15 

114—116 

116 

116 

117 

134— 136 

136—137 

138—139 

140 

140 

141—170 

171 

173 

174 

174 

174 

175 

175 

175—176



XVI 

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

87 9. des. | Auglýsing um samkomulag um viðskipti milli Íslands 
og Tékkóslóvakíu ................. err 176 

88 S. d. Auglýsing um viðskiptasamning milli Íslands og Kúpu 176 
89 S. d. Auglýsing um viðskiptasamning milli Íslands og Sam- 

bandslýðveldisins Þýzkalands ................0... 177 
97 | 31. des. | Auglýsing um aðild Íslands að stofnskrá Evrópunefnd- 

ar til varnar gin- og klaufaveiki .................. 204 
98 S. d. Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Ísrael um 

ókeypis vegabréfsáritanir .....................0... 204 
99 S. d. Auglýsing um aðild Íslands að samningum um réttindi 

Evrópuráðsins ...................0.0000 000... 205 
100 S. d Auglýsing um viðbótarsamninga við samninginn frå 7. 

desember 1944 um alþjóðaflugmál ................ 205 
101 S. d. Auglýsing um framlengingu viðskiptasamnings milli 

Íslands og Frakklands ..........0000..0 000. 0000... 205 

Vegamál. 

36 | 14. maí | Lög um breyting á vegalögum, nr. 34 22. apríl 1947 .. 65— 78 

Verðlagsuppbót. 

46 | 16. maí | Lög um breyting á lögum nr. 111 27. des. 1954, um 
greiðslu verðlagsuppbótar á laun opinberra starfs- 
MANNA 2....00.000 0000 103 

18 | 17. des. | Lög um breyting á lögum nr. 111 27. des. 1954, um 

greiðslu verðlagsuppbótar á laun opinberra starfs- 
MANNA eee seen even revnerne. 172 

Vinnustadir. 

52 | 20. mai | Lög um breyting á lögum nr. 23 1. febr. 1952, um ör- 
yggisráðstafanir á vinnustöðum .................. 106—-108 

Ætttaróðal. 

4 | 14. marz | Lög um breyting á lögum nr. 116 30. des. 1943, um ætt- 
aróðal og erfðaábúð ..............0000 0000 000... 7—8 

Ölvaðir menn og drykkjusjúkir. 

28 9. mai Lög um breyting á lögum nr. 55 25. maí 1949, um með- 
ferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra ............ 48 

Öryggisráðstafanir. 
52 | 20. maí | Lög um breyting á lögum nr. 23 1. febr. 1952, um ör- 

yggisráðstafanir á vinnustöðum .................. 106—-108      



Stjórnartíðindi 1955, A. 1. 1 1955 

a 1 

L 0 G 12. febr. 

um samkomudag reglulegs Alpingis 1955. 

ForsEeTI ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau med sam- 

bykki mínu: 

1. gr. 
. C Reglulegt Alþingi 1955 skal koma saman 8. dag októbermánaðar, hafi forseti 
Íslands eigi tiltekið annan samkomudag fyrr á árinu. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 12. febrúar 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ólafur Thors. 

LÖG 2 
21. febr. 

um, að gjafir til Krabbameinsfélags Íslands skuli dregnar frá skattskyldum ie 

tekjum gefanda vid ålagningu skatta til rikis og bæjar eda sveitar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Gjafir til Krabbameinsfélags Íslands, allt að 15 þús. kr., skal gefanda heimilt 

að telja til frádráttar skattskyldum tekjum sínum það ár, og reiknast gjöfin sem 
annar löglegur frádráttur, áður en lagðir eru á skattar til ríkis og bæjar eða sveitar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til ársloka 1955. 

Gjört í Reykjavík, 21. febrúar 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 

1 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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LÖG 

um skógrækt. 

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

Þykki mínu: 

I. KAFLI 

Um markmið og stjórn Skógræktar ríkisins. 

1. gr. 
Skógrækt ríkisins skal rekin með því markmiði: 
að vernda, friða og rækta skóga og skógarleifar, sem eru í landinu; 
að græða upp nýja skóga, þar sem henta þykir; 
að leiðbeina um meðferð skóga og kjarrs og annað það, sem að skógrækt og 
skóggræðslu lýtur. 

o
o
 

2. gr. 
Landbúnaðarráðherra fer með yfirstjórn skógræktarmála samkvæmt lögum þess- 

um. Forseti Íslands skipar skógræktarstjóra, er annast framkvæmd þessara mála. 
Skal hann hafa leyst af hendi próf við skógræktarháskóla á Norðurlöndum eða við 
annan skóla jafnstæðan. 

3. gr. 
Ráðherra skipar skógarverði, að fengnum tillögum skógræktarstjóra. Skulu þeir 

eigi vera færri en einn í hverjum landsfjórðungi. Þeir skulu hafa aflað sér verk- 
legrar kunnáttu í skógrækt og hafa staðizt próf, sem stjórn skógræktarmála kveður 
á um. 

4. gr. 
Skógarverðir skulu starfa samkvæmt fyrirmælum skógræktarstjóra og aðstoða 

hann í hvívetna við skógrækt og skóggræðslu í landinu. Þeir skulu settir yfir skóg- 
arjarðir ríkisins og annast framkvæmdir þar og enn fremur hafa eftirlit um með- 
ferð skóga og kjarrs á þeim svæðum, sem þeim eru falin. 

5. gr. 
Störf og starfssvið skógræktarstjóra og skógarvarða skal ákveða með reglugerð, 

sem ráðherra setur. 

II. KAFLI 

Um meðferð skóga, kjarrs, lyngs o. fl. 

6. gr. 
Í skógum eða kjarri má hvorki höggva tré né runna á annan hátt en þann, að 

höggvið sé innan úr, þannig, að skógurinn eða kjarrið sé grisjað, enda sé það gert 
í samráði við skógarvörð. Ekkert svæði má rjóðurfella nema með samþykki skóg- 
ræktarstjóra, og þó því aðeins, að sá, sem heggur, skuldbindi sig til þess að breyta 
landinu í tún eða græða upp skóg að nýju á öðru jafnstóru svæði og hafa byrjað 
á því innan tveggja ára. 

7. gr. 
Viðarrætur má ekki rífa upp eða skerða á neinn hátt. Ekki má rífa lyng, fjall- 

drapa, viði, mel eða annan hlifðargróður, heldur klippa eða skera. Skógræktarstjóra



3 1955 

og skógarvörðum er heimilt að banna allt skógarhögg og hristekju og að banna að 3 
skerða hvers konar gróður, þar sem ætla má, að slíkt geti valdið uppblæstri eða 6. marz 
landspjöllum. Bannað er að stinga upp og flytja á brott tré og hvers konar ung- 
viði án leyfis skógræktarstjóra eða skógarvarða. 

8. gr. 
Í skógum þeim og kjarrlöndum, sem í afréttum liggja eða fjarri búfjárhögum, 

er öll beit bönnuð frá 1. nóvember til 1. júní. Nú hagar svo til á einstökum land- 
svæðum, að skógarkjarr eða annar gróður skóglendis er í sýnilegri hættu sökum 
óhóflegrar beitar að dómi skógræktarstjóra, og er ráðherra þá heimilt að banna 
eða takmarka beit á skóginn eða kjarrið um lengri eða skemmri tíma, enda komi 
bætur fyrir slíka skerðingu á landsnytjum eftir mati dómkvaddra manna. Bætur 
þessar skal greiða úr ríkissjóði. Ráðherra getur bannað með öllu að beita geitfé 
á skóg eða kjarr, enda telji skógræktarstjóri, að skóginum stafi bersýnileg hætta 
af Þbeitinni. 

9. gr. 
Í þeim skógum og kjarri, sem er sameign fleiri manna eða jarða í óskiptu 

landi, mega einstaklingar ekki höggva án vitundar skógarvarðar eða eftirlitsmanns, 
sem segir fyrir um, hvar og hvernig grisja skuli. 

10. gr. 
Óheimilt er öllum, sem eiga skóg eða kjarr eða hafa umráðarétt yfir slíku, að 

selja eða gefa óupphöggvinn við án þess að hafa fengið leyfi skógarvarðar til þess. 
Enn fremur er öllum, sem um skóglendi fara, óheimilt að skerða trjágróður eða 
skemma hann. 

11. gr. 
Skógræktarstjóri og skógarverðir skulu fara eins oft og þörf krefur um sveitir 

þær, þar sem er skógur eða kjarr að nokkrum mun, og skulu þeir skipa fyrir um, 
hvernig skógur eða kjarr skuli höggvið. Þeir skulu og leiðbeina nothafa skógar 
og kjarrs um framkvæmd alla á fyrirmælum sínum, enda getur nothafi ekki skor- 
azt undan að fylgja þeim í skóginn eða kjarrið. 

12. gr. 
Ef skógræktarstjóri eða skógarverðir óska þess, skulu hreppstjórar fylgja þeim 

á eftirlitsferðum um hreppinn til þess að kynna sér fyrirmæli um meðferð skóga 
og kjarrs, sem þeim ber að hafa eftirlit með. Á ferðum þessum fá hreppstjórar 
dagpeninga, sem greiðast af skógræktarfé. 

13. gr. 
Ráðherra setur nánari reglur um meðferð á skógum og kjarri, eftir tillögum 

skógræktarstjóra, og skal þeim útbýtt meðal almennings í þeim sveitum, þar sem 
skógur eða kjarr er. 

III. KAFLI 

Um friðun og ræktun skóga. 

j 14. gr. 
Å land það, sem Skógrækt ríkisins hefur til friðunar og skógræktar, má ekki 

beita búfé. Skógræktarstjóra og skógarvörðum er þó heimilt að veita undanþágu 
frá þessu, ef sérstakar ástæður mæla með.
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15. gr. 
Liggi alfaravegur um friðuð skóglendi, skulu vegfarendur loka þeim hliðum, 

sem á girðingum eru, svo að öruggt sé, að þau opnist ekki af sjálfsdáðum. Týni 
vegfarendur búfé í skógargirðingum, skulu þeir skyldir til að koma því út úr girð- 
ingunni svo fljótt sem unnt er. 

Komist fé inn í skógargirðingu í afréttum eða fjarri búfjárhögum svo að nokkru 
nemi, er ráðherra heimilt, ef sérstakar ástæður mæla með því, að dómi skógræktar- 
stjóra, að fyrirskipa, að þau sveitarfélög, er fjárvon eiga innan skógargirðinga, 
annist smölun og fjallskil innan þeirra á sinn kostnað, enda hafi ekki þótt rétt að 
beita ákvæðum 17. greinar laganna. 

16. gr. 
Til þess að girðing um skógræktarsvæði megi teljast löggirðing, þ. e. að hún 

veiti örugga vörn gegn ágangi búfjár, skal hún minnst vera 105 sentimetrar á hæð 
og gerð með 7 strengjum gaddavírs eða úr öðru því efni, sem sé ekki minni vörn, 
t. d. vírneti eða vírneti ásamt gaddavir og undirhleðslu, þar sem þörf krefur. Bil 
milli jarðfastra staura má lengst vera 12 metrar og komi þá þrjár styttur þar á 
milli, eða 10 metrar og komi þá tvær styttur á milli. Hornstaurar skulu standa minnst 
1.25 metra í jörðu, nema unnt sé að festa þá í jarðfasta klöpp. Skulu þeir steyptir 
niður eða púkkaðir og styrktir með stögum. Hliðstaurar skulu festir á svipaðan 
hátt og hornstaurar. 

Skógargirðingar, sem komið hefur verið upp fyrir gildistöku laganna, eru að 
minnsta kosti 1 metri að hæð með 6 strengjum gaddavírs eða jafngildar því, skulu 
skoðast sem löggirðingar, unz þær verða endurbyggðar. 

17. gr. 
Komist sauðfé eða geitfé inn á skógræktarsvæði, sem girt er löggirðingu, má 

umsjónarmaður skógræktarsvæðisins taka féð í gæzlu og láta merkja það. Skal 
hann tafarlaust tilkynna hreppstjóra, hverjir séu eigendur fjárins og hvernig féð 
sé merkt. Hreppstjóri skal tilkynna þetta eigendum eða umsjónarmönnum fjárins 
og gefa þeim kost á að vitja þess innan ákveðins tíma. Sé féð ekki hirt, ákveður 
hreppstjóri, hvar fénu skuli sleppt. 

Komist sömu skepnur aftur inn á sama svæði, án þess að snjóalögum verði 
um kennt, getur umsjónarmaður afhent hreppstjóra fénaðinn og krafizt þess, að 
hann verði tekinn í örugga vörzlu. Skal þá hreppstjóri láta athuga girðinguna þegar 
í stað, og fullnægi hún kröfum 16. greinar, eru fjáreigendur skyldir til að taka féð 
í vörzlu, sem hreppstjóri telur örugga. Sleppi fénaður úr þeirri vörzlu og komist 
enn inn á sama svæði, getur umsjónarmaður skógarins krafizt þess, að honum 
verði afhent féð til ráðstöfunar. Hann greiðir eiganda fjárins verð fyrir eftir mati 
úttektarmanna. 

Nú verða óvenjuleg snjóalög, svo að hætta er á, að löggirðingu fenni í kaf. 
Getur þá umsjónarmaður girðingarinnar tilkynnt fjáreigendum í nágrenni hennar, 
á hvaða svæði girðingin sé ótrygg vörn, og ber þá fjáreigendum að hafa gætur á fé 
sínu og halda því frá þessum svæðum, unz girðingin telst fjárheld á ný. Á sama hátt 
ber fjáreigendum að gera skógareiganda eða umboðsmanni hans aðvart, ef þeir verða 
þess varir, að skógargirðing sé ótrygg vörn. 

Ef um stutt höft á girðingu er að ræða, sem reynslan sýnir að þráfaldlega 
fara í kaf vegna aðfennis, getur fjáreigandi krafizt þess, að girðingareigandi láti 
gera höftin fjárheld, ef þess er kostur án óhæfilegs kostnaðar. Rísi ágreiningur 
um þetta, hafa úttektarmenn úrskurðarvald í þessum málum.
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Geti fjåreigandi fært sånnur å, ad varzla fjårins hafi valdid honum aukakostn- 3 
aði, getur hann krafizt þess, að skógareigandi taki þátt í honum allt að helmingi 6. marz 
eftir mati dómkvaddra manna. 

Sé hreppstjóri eða úttektarmenn eða nánustu vandamenn þeirra við málið 
riðnir (eigi t. d. eitthvað af fénu), kveður sýslumaður eða bæjarfógeti óvilhallan 
mann eða menn í þeirra stað. 

18. gr. 
Heimilt er hreppsnefndum og bæjarstjórnum að ákveða, að ákvæði næstu greinar 

hér á undan skuli gilda um trjáræktarreiti og garðlönd einstakra manna innan um- 
dæmisins, enda séu þau girt löggirðingu samkvæmt 16. grein. 

19. gr. 
Taka skal fram í byggingarbréfi gagnvart ábúendum jarða þeirra, sem eru 

eign ríkisins, að þeim sé skylt að hlífa svo skógi og kjarri á jörðum þessum, að 
hvorugt rýrni eða eyðist af völdum þeirra á meðan ábúðartími þeirra stendur. 
Enn fremur það, að ráðherra sé heimilt að taka til friðunar einstök skóg- og kjarr- 
lendi á jörðum þessum á meðan ábúð þeirra stendur, enda lækki þá afgjald 
jarðanna vegna afnotamissis ábúenda af hinu friðaða landi eftir mati dómkvaddra 
manna. 

20. gr. 
Ráðherra er heimilt, að fengnum tillögum skógræktarstjóra, að veita eigendum 

eða notendum jarða eða jarðarskika tillag úr ríkissjóði af skógræktarfé til þess að 
girða skóglendi eða skóglaust land til þess að rækta á barrskóg með þeim skil- 
yrðum, er hér greinir: 

Skógrækt ríkisins leggur til girðingarefni og kemur því á næstu höfn við svæði 
það, er girða skal. Hún leggur til verkstjóra við uppsetningu girðingarinnar, en 
eigandi eða nothafi flytur girðingarefni að girðingarstæði á sinn kostnað og leggur 
til allan þann vinnukraft, sem til þarf til þess að setja upp girðinguna. Skulu þeir 
og fæða og hýsa verkstjóra endurgjaldslaust. Gera skal samning um girðinguna 
milli Skógræktar ríkisins annars vegar, en eiganda eða nothafa hins vegar. Skal 
hann þinglesinn í þeirri þinghá, sem jörðin liggur í, sem kvöð á jörðinni, á kostnað 
eiganda eða notanda. Skógrækt ríkisins greiði %, en eigandi eða nothafi % við- 
haldskostnaðar á girðingunni fyrstu 15 árin, en að þeim tíma liðnum stendur 
eigandi eða nothafi allan straum af viðhaldi hennar. Sé skóglaust land tekið til 
skóggræðslu, greiðir Skógrækt ríkisins helming kostnaðar við gróðursetningu eða 
sáningu i fyrsta sinn, en eigandi eða nothafi helming á móti. Ef ný gróðursetning 
er nauðsynleg eða sáning, skal eigandi eða nothafi framkvæma það á sinn kostnað 
samkvæmt fyrirmælum skógræktarstjóra eða skógarvarðar. 

Um friðun þessara svæða gilda sömu reglur og um friðun skóglendis, sem 

um getur i 14— 17. grein. 

21. gr. 
Nú er skóglendi eða kjarr í bersýnilegri hættu af gróðureyðingu, sem ekki 

verður stöðvuð nema með fullri friðun skóglendisins, en friðunin svo kostnaðar- 
söm, að eigendur eða notendur landsins vilja eða treystast eigi til þess samkvæmt 
þeim skilyrðum um framlag, sem sett eru í 20. grein, og er ráðherra þá heimilt, að 
fengnum tillögum skógræktarstjóra, að kosta slíka girðingu að öllu leyti, gegn því, 
að eigendur og nothafar ábyrgist viðhald girðingarinnar og friðun landsins fyrir 
ágangi. Gera skal um það samning, sbr. 20. grein, enda taki ákvæði síðustu máls- 
greinar þeirrar greinar einnig til þess skóglendis.
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3 Takist ekki samningar um friðun landsins samkvæmt framansögðu, getur Skóg- 
6. marz rækt ríkisins tekið skóglendið til fullrar umsjár og friðunar í 20 ár eða lengur, ef 

þörf krefur. Við afhendingu landsins aftur til landeiganda ber að meta til verðs 
friðunarárangur þann, sem orðið hefur, og ber landeiganda að greiða matsverðið 
til Skógræktar ríkisins. Skirrist landeigandi við því, er Skógrækt ríkisins heimilt 
að taka hluta af skóglendinu sem greiðslu, allt eftir mati dómkvaddra manna. 

Alþingi heimilar fé í þessu skyni með sérstakri fjárveitingu, enda liggi fyrir 
Alþingi tillögur skógræktarstjóra um þessar girðingar ásamt kostnaðaráætlun. 

22. gr. 
Með samþykki ráðherra er skógræktarstjóra heimilt að leigja einstaklingum, 

félögum eða stofnunum lönd á erfðafestu innan girðinga Skógræktar ríkisins, gegn 
því að leigutakar gróðursetji barrskóg í landið samkvæmt fyrirmælum skógræktar- 
stjóra og samningi þeim, sem gera skal við sérhvern leigutaka um gróðursetningu, 
hirðingu og meðferð lands. 

Sá skógur, sem vex á landinu, verður eign leigutaka, en meðferð hans öll og 
grisjun skal háð fyrirmælum skógræktarstjóra. 

Vanefndir á samningi um gróðursetningu og meðferð skógar, sem ekki stafa 
af ástæðum, sem leigutaka eru óviðráðanlegar, varða missi á erfðafesturéttindum, 

og fellur þá skógur leigutaka til Skógræktar ríkisins án endurgjalds. 

23. gr. 
Þeim, sem vilja koma upp trjálundum á jörðum sínum, en eiga ekki kost á 

styrk samkvæmt 20. grein laga þessara, greiðir ríkissjóður styrk á hvern lengdar- 
metra girðingar, er nemi 30 hundraðshlutum af girðingarkostnaði gegn eftirfarandi 
skilyrðum: 

1. að land innan girðingar sé minnst 1 hektari; 
2. að fyrir liggi yfirlýsing skógræktarstjóra um, að landið sé vel fallið til 

skógræktar. 

24. gr. 
Hreppstjórar og skógarverðir skulu, hver í sínu umdæmi, hafa eftirlit með því, 

hvort farið sé eftir ákvæðum og fyrirmælum um meðferð skóga og kjarrs og hvort 
brotið sé gegn friðunarákvæðum samkvæmt lögum þessum og þeim reglugerðum, 
sem settar kunna að verða samkvæmt 13. grein laganna. Skulu þeir, jafnskjótt og 
þeir verða þess varir, senda skýrslu um þetta til skógræktarstjóra, sem ákveður, 
hvað frekar skuli gert í málinu. 

IV. KAFLI 

Um Skógræktarfélag Íslands. 

25. gr. 
Skógræktarfélag Íslands er viðurkennt sem samband skógræktarfélaga í landinu. 

26. gr. 
Styrkur sá, sem veittur er í fjárlögum til skógræktarfélaga, er bundinn því 

skilyrði, að þau séu deildir í Skógræktarfélagi Íslands. 

27. gr. 
Ráðherra úthlutar styrknum, að fengnum tillögum skógræktarstjóra og for- 

manns Skógræktarfélags Íslands.



V. KAFLI 

Um skógarítök. 

28. gr. 
Ákvæði V. kafla laga nr. 100 frá 1940, um skógarítök og aflétting þeirra, skulu 

gilda áfram til ársloka 1955. 

29. gr. 
Eftir staðfestingu þessara laga er öllum óheimilt að selja, gefa eða láta af hendi 

ítök í skógum og kjarri, án þess að landið, skógartorfan, fylgi með afsalinu. 

VI. KAFLI 

Um sektir, málsmeðferð o. fl. 

30. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 200—-10000 kr. til ríkissjóðs, og 

fer um mál út af þeim brotum að hætti opinberra mála. 

31. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 100 frá 14. maí 1940, um skógrækt 

og varnir gegn uppblæstri lands, og lög nr. 10 frá 13. febr. 1943, um breyting á 
lögum nr. 100 frá 14. maí 1940, um skógrækt, og lög nr. 58 frá 25. maí 1950, um 
breyting á sömu lögum, svo og fyrri málsgrein 15. gr. laga nr. 64 frá 23. juni 1932, 
um kirkjugarða. 

Gjört í Reykjavík, 6. marz 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Steingrímur Steinþórsson. 

LÖG 

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

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 
Síðari málsgr. 20. gr. laganna orðist á þessa leið: 

Verði hjón eigi ásátt um, hvert af börnunum skuli hljóta réttinn, skal það 
hjónanna, er erfði óðalið, ráða viðtakanda. Sé engin ákvörðun tekin, skal skipta- 

fundur ákveða viðtakanda eða viðtakendur, ef heimilt er að skipta jörðinni, sbr. 
11. gr., og sitji það eða þau börn fyrir, sem hafa staðið að staðaldri fyrir búi for- 
eldra sinna á jörðinni eða unnið búinu að staðaldri og eru líklegust til að stunda 
þar áframhaldandi búskap. Náist eigi samkomulag, sker skiptaráðandi úr. Sama 
regla gildir um ættarjarðir (sbr. 26. gr. laganna). 

14. marz
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14. marz 

2. gr. 
Aftan vid 27. gr. laganna komi: 

Nú hefur ættarjörð við skipti dånarbus eða á annan hátt skipzt í tvo eða 
fleiri hluta, sem eru minni en svo, að þeir fullnægi þeim kröfum, er nýbýlastjórn 
gerir um stofnun nýbýla, eða eigandi hefur ekki aðstöðu til að nytja sjálfur þennan 
jarðarhluta, þótt nægjanlega stór sé, og er honum þá skylt að leigja sinn hluta jarð- 
arinnar þeim eiganda hennar og ábúanda, ef fleiri eru, sem hann kýs helzt, og fer 

þá um leigumála samkv. 35. gr. 
Ákvæðin um ófullnægjandi landsstærð koma þó ekki til framkvæmda, ef eigandi 

hluta úr ættarjörð, sem ekki telst nægilegur til stofnunar sjálfstæðs býlis, getur 
fengið keypt til viðbótar samliggjandi land frá annarri jörð, þannig að hvort tveggja 
til samans, ættarhlutinn og viðbótin, fullnægi þeim skilyrðum, er nýbyýlastjórn 
setur um stofnun nýbýla, enda hafi hann hafizt handa um stofnun nýbýlis innan 
5 ára frá því hann fékk viðbótarlandið. 

3. gr. 
Í stað 1. málsl. 29. gr. laganna komi tveir málsl. á þessa leið: 

Söluverð ættarjarðar, er fellur undir a-lið 26. gr., til ættmenna skal ekki fara 
yfir fasteignamatsverð á hverjum tíma, að viðbættu matsverði á þeim umbótum, 
sem gerðar hafa verið á jörðinni frá því, er aðalfasteignamat fór fram. Það mat 
skal framkvæmt af úttektarmönnum. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 14. marz 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

LÖG 

um stýrimannaskólann í Reykjavík. 

Forseti ÍsLANDS 
gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 7. gr. laga nr. 93 25. febr. 1954, um breyting á 

lögum nr. 69 12. apríl 1945, um stýrimannaskólann í Reykjavík, og lögum 
um breyting á þeim lögum, nr. 99 1950 og nr. 87 1952, hef látið fella megin- 
mál þeirra og laga nr. 99 18. des. 1950 og laga nr. 87 15. des. 1952, inn í lög 
nr. 69 12. april 1945, og gef þau út þannig breytt: 

I. KAFLI 

Markmið skólans og skipulag. 

1. gr. 
Markmið stýrimannaskólans er að veita þá fræðslu, er þarf til að standast 

fiskimannapróf, farmannapróf og skipstjórapróf á varðskipum ríkisins.
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2. gr. 5 

Skólinn starfar í þremur deildum, tveggja ára deild fyrir fiskimannapróf, 14. marz 
þriggja ára deild fyrir farmannapróf og auk þess í sérstakri deild fyrir skipstjóra- 

próf á varðskipum ríkisins. 

II. KAFLI 

Kennslan. 

3. gr. 
Í skólanum skal kenna: 
Stærðfræði, siglingafræði, íslenzku, dönsku, ensku, eðlisfræði, vélfræði, sjó- 

rétt, veðurfræði, heilsufræði, bókhald, viðskiptafræði, sjómennsku og íþróttir; auk 

þess þær fræðigreinar, sem krafizt er sérstaklega fyrir skipstjóra á varðskipum 

ríkisins. 

III. KAFLI 

Próf. 

. 4. gr. 
Í skólanum skulu vera þessi burtfararpróf: Fiskimannapróf, farmannapróf 

og skipstjórapróf á varðskipum ríkisins. 

5. gr. 
Til fiskimannaprófsins útheimtist: 

I. Stærðfræði (skrifleg): 

1. Í reikningi: Kunnátta í fræðinni um heilar tölur, almenn brot, tuga- 
brot, hlutföll talna, veldi og rót og notkun logaritma. 

2. Í flatarmálsfræði: Beinar línur, horn, hringurinn, marghyrningur, 

sporbaugur, reglur um hliðar og horn í þríhyrningum og samhliðung- 
um, rétthyrndur þríhyrningur, einslaga og samfalla þríhyrningar, flat- 
armál hrings og marghyrninga, uppdráttur og útreikningur flatarmáls 

einföldustu flata. 
3. Í þríhyrningafræði: Þekking á grundvallaratriðum þríhyrningafræð- 

innar og á útreikningi flatra rétthyrndra þríhyrninga samkvæmt henni. 
4. Í rúmfræði: Útreikningur rúmtaks ferstrendings og sívalnings. 

II. Siglingafræði (skrifleg og munnleg): 
1. Þekking á jarðhnettinum, lögun hans og stærð, bauganeti hans, lengd 

og breidd; kompáslinur og kompásstrik. 
2. Þekking á kompásnum og notkun hans, á misvísun og halla (inklina- 

tion), segulskekkju og hvernig hún verður fundin með jarðlægum at- 
hugunum; þekking á hallasegulskekkju; kunna að finna misvísun eða 
segulskekkju með viks-(amplitude-)athugun sólar og með azimut- 
athugun sólar. 

3. Þekking á sjókortum, innihaldi þeirra og notkun; að búa til vaxandi 

kort. 
4. Þekking á skriðmæli, vegmæli og djúpmælitækjum; þekking á leiðar- 

reikningi, straumi og drift; að setja stefnu skipsins og að finna stað 

skipsins í kortinu. 
5. Þekking á dagbókarhaldi; kunna að finna, hvenær flóð verður og fjara. 
6. Þekking á sextanti og notkun hans. 

2
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1. Þekking á himinhvolfinu og daglegri hreyfingu þess, á bauganeti þess, 
á því að ákveða afstöðu himinhnatta, þekking á sólinni og hreyfingu 
hennar. 

8. Þekking á mælingu tímans og skiptingu hans. 
9. Kunna að finna ristíma og hvarftíma sólarinnar. 

10. Þekking á hæðarleiðréttingum himinhnatta og að kunna að finna 
breiddina með athugun sólarinnar í hádegisbaug. 

11. Kunna að finna staðarlínu fyrir skipið með hæðaraðferðinni. 

Sjómennska (munnleg, skrifleg og verkleg): 
1. Þekking á alþjóðlegum siglingareglum og neyðarbendingum og á bjarg- 

tækjum og notkun þeirra. 
2. Þekking á notkun alþjóða-merkjabókar og að geta lesið og sefið ljós- 

og hljóðmerki eftir Morse-stafrófi. 
3. Þekking á hirðingu og meðferð á skipum, siglum, reiða, seglum, köðl- 

um og vírum og samsetningu þeirra og öðru, sem þar að lýtur, enn 
fremur meðferð og hirðingu veiðarfæra. 

Auk þess er nemendum skylt að hlýða á fyrirlestra í almennri sjó- 
mennsku. 

Íslenzka (skrifleg og munnleg) : 
Að hafa lesið að minnsta kosti 100 bls. í 8 bl. broti í lausu máli og 

ljóðum og geta skýrt það nokkurn veginn. Efnið skal þannig valið, að nem- 
endur læri sem flest orð og orðatiltæki, er að sjómennsku lúta. Nemendur 
skulu kunna nokkurn veginn lögskipaða réttritun og geta samið stutta rit- 
gerð um einfalt efni, þannig að orðfæri sé sæmilegt og lesmerki rétt sett. 

Danska (munnleg): 
Að hafa lesið og geta lagt út að minnsta kosti 100 bls. í 8 bl. broti í 

lausu máli og ljóðum, sérstaklega um lif og störf sjómanna, og að geta talað 
dönsku nokkuð, einkum um það, er varðar sjómennsku. 

Enska (munnleg): 
Að hafa lesið og geta lagt út að minnsta kosti 100 bls. í 8 bl. broti, eink- 

um um sjómennsku, og geta talað ensku nokkuð, einkum um það, er 
gerist á sjó. 

Sjóréttur (skriflegur): 

Að þekkja helztu lagaákvæði, er varða rétt og skyldur skipstjóra. 

Heilsufræði (munnleg): 
Að hafa fengið yfirlit yfir það helzta, er stendur í lækningsabókum sjó- 

manna, og sé einkum lögð áherzla á þessi atriði: 
hjálp í viðlögum við slysfarir og algengustu sjúkdóma; 
samræðissjúkdóma og varnir gegn þeim; 
næma sjúkdóma og sóttvarnarreglur, sem skipum er skylt að hlýða; 
almennar heilbrigðis- og þrifnaðarreglur í skipum, hirðingu þeirra og 
umgengni, matvæli og fæði skipverja. 

R
n
 

ma
 

Vélfræði (munnleg): 
Einföldustu atriði mótorfræðinnar ásamt yfirliti yfir algengustu vélar, 

notkun þeirra, umhirðu og eldsneyti. 

Bókhald: 

Að kunna það bókhald, er staðan útheimtir.
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XI. Veðurfræði: 
Nemendum er skylt að hlýða á fyrirlestra um veðurfræði. 

6. gr. 
Til farmannaprófsins útheimtist hið sama og til fiskimannaprófs og enn 

fremur: 

Stærðfræði (skrifleg og munnleg): 

a. Í reikningi: Fyllri þekking á veldi og rót og á logaritmum. Reikningur með 
jákvæðum og neikvæðum stærðum. Einfaldur vaxtareikningur. Einfaldar 
jöfnur. 

b. Í flatarmálsfræði: Skyn á rétthyrndu koordinatkerfi. 
c. Í rúmfræði: Afstaða beinnar línu til flatar og afstaða flata innbyrðis. Þekking 

prisma, strýtu, keilu, kúlu, sívalnings og á línum, sem myndast á yfirborði 

þessara hluta við beinan gegnumskurð. Skyn á bogahornum og bogaþríhyrn- 
ingum. Rúmtak prisma, strýtu, keilu, kúlu og sívalnings. 

Í ofangreindum atriðum stærðfræðinnar er þess eins krafizt, sem nauðsyn- 

legt er að nemandinn viti til skilnings á því, sem kennt er í siglingafræði, sjó- 
mennsku, eðlisfræði og vélfræði. 

Siglingafræði (skrifleg og munnleg): 

Hið sama og krafizt er til fiskimannaprófsins og auk þess: 
Kompásleiðréttingar. 
Þekking á stefnumagnsmælinum (Deflector) og notkun hans við segulskekkju- 

rannsóknir. 
Að kunna að fara með sjóúr og finna stöðu þess og daglegan gang. 
Að kunna að finna stað skipsins með staðarlinum byggðum á athugunum sólar, 

tungls, fastastjörnu eða reikistjörnu. Lengdarathugun. Fyllri þekking á hinmintungl- 
um. 

Þekking á notkun helztu raf- og radiotækja, sem notuð eru við siglingar. 
Þekking á stórbaugskortum og siglingu eftir stórbaug. 

Vélfræði (munnleg): 

Þekking algengra eimvéla ásamt kötlum og hjálparvélum. Hestöfl, eldsneytis- 
eyðsla og gæzla vélarinnar. 

Þekking á algengustu mótorvélum, einkum dieselvélum, og gæzlu þeirra, ásamt 
hjálparvélum og eldsneytiseyðslu. 

Eðlisfræði (skrifleg) : 

Þekking á eðlisfræðilegum eiginleikum hluta. Jafnvægi og hreyfing fastra, 
fljótandi og loftkenndra hluta, þyngdarlösmál. 

Samstilling og sundurliðun krafta. Einfaldar vélar. Eðlisþyngd. Dælur. Loft- 
þyngdarmælar. Aðaldrættir hitafræðinnar. Einfaldar reglur um hljóðið, ljósið, 
rafmagn og rafsegulmagn. 

Sjómennska (skrifleg, munnleg og verkleg): 

Hið sama og til fiskimannaprófsins og enn fremur: 
a. Stutt lýsing á byggingu skipa, rúmlestir, djúprista, afturhlæðni og stöðug- 

leiki. Viðhald skipa á sjó og landi. Áhrif skrúfu og stýris. 
Vatnsþéttar skiljur og tæmingartæki. 
Helztu lagaákvæði um flokkun og skoðun skipa.
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5 b. Bátar og notkun þeirra. Tæki til fermingar og affermingar skipa. Meðferð 
14. marz farms og kjölfestu. 

Öryggisráðstafanir við skipströnd, árekstur, eldsvoða, sjóskaða o. fl. 
Einfaldur jafnvægisreikningur með tilliti til fermingar og affermingar skipa. 
Línubyssur og önnur bjargtæki. 

Notkun taflna um styrkleika, aðallega þeirra hluta, sem notaðir eru við 

fermingu og affermingu skipa. 
Skyldur stýrimanns á verði. 

Landafræði og veðurfræði (munnleg): 

Stutt yfirlit yfir landslag hinna helztu meginlanda. Helztu skipgengar ár og 
fljót. Heimshöfin og helztu siglingaleiðir. Helztu verzlunarborgir. 

Skyn á helztu loft- og sjávarmælitækjum. Skipting hitans á yfirborði jarðar. 
Vatnsgufa loftsins; ský og úrkoma. Veðurfregnir og veðurkort. 

Rafmagn í gufuhvolfinu. Loftþrýstingur. Vindar og lögmál þeirra. Þekking 
helztu hafstrauma. 

Íslenzka (skrifleg og munnleg): 
Að hafa lesið að minnsta kosti 200 bls. í 8 bl. broti í lausu máli og ljóðum 

og geta skýrt það vel. Efnið skal þannig valið, að nemendur læri sem flest orðtök, 
er að sjómennsku lúta. Jafnframt skulu þeir hafa lært það af íslenzkri málfræði, 
er þarf til þess að fara vel með íslenzkt mál í ræðu og riti, og geta skrifað á all- 
góðu máli og með góðri stafsetningu ritgerð um efni, er að sjóferðum lýtur, og samið 
laglega skjöl þau og skilríki, er staða þeirra heimtar. 

Danska (skrifleg og munnleg): 

Að hafa lesið og geta lagt út að minnsta kosti 200 bls. í 8 bl. broti í lausu 
máli og ljóðum, einkum um líf og störf sjómanna, og geta talað dönsku sæmilega, 
einkum um það, er sjómennsku varðar, og að seta gert léttan danskan stíl. 

Enska (skrifleg og munnleg): 

Að hafa lesið að minnsta kosti 200 bls. í 8 bl. broti, einkum um líf og störf 
sjómanna, skilja „Nautical Almanac“ og geta talað ensku nokkurn veginn, einkum 
um það, er að sjómennsku lýtur. 

Sjóréttur (skriflegur): 

Nokkru fyllri þekking en til fiskimannaprófs, einkum um farmbréf og farm- 
skírteini. Farmsamningar. 

Heilsufræði (munnleg): 

Nokkru fyllri þekking en til fiskimannaprófs, einkum um hitabeltissjúkdóma 
og varnir gegn þeim. 

Bókhald og viðskiptafræði (skrifleg): 

Þau atriði, er farmenn skiptir mestu og staða þeirra heimtar. 

7. gr. 
Til skipstjóraprófs á varðskipum ríkisins er krafizt: 

1. Að nemandi hafi lokið farmannaprófi og hlotið í meðaleinkunn að minnsta 
kosti % þeirrar einkunnar, sem hæst verður gefin.
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Undanpegnir þessu ákvæði eru þeir, sem fengið hafa réttindi sem skip- 5 
stjórar á varðskipum ríkisins, þegar lög þessi öðlast gildi; enn fremur má veita 14. marz 
efnilegum nemendum undanþágu frá þessu skilyrði, ef kennarar skólans mæla 
eindregið með þvi. 

2. Siglingafræði og stærðfræði: 

a. Mælistaðir og lega þeirra til staðarákvarðana. Mismunur á land- og sjó- 
kortum. 

h. Þekking á leiðréttingum horna, merkja og miðana á jörðunni til útsetningar 

í vaxandi kort. 
c. Þekking á leiðréttingum sextanthorna vegna hæðarmismunar mælistaðanna. 
d. Nokkru fyllri þekking en til farmannaprófs á notkun og meðferð nýjustu 

siglingatækja. 
e. Nokkru fyllri stærðfræðikunnátta en til farmannaprófs. 

3. Alþjóðamerki: 
Leikni í notkun ljós- og hljóðmerkja og merkjaflagga. 

4. Alþjóðaréttur og skýrslugerð: 

a. Helztu ákvæði laga og milliríkjasamninga um gæzlu landhelginnar og fisk- 
veiðar á hafinu. Þýðing og gæzla landhelginnar á ófriðartímum. 

b. Kunnátta í ýmiss konar skýrslugerð. 

5. Enska: 

Fyllri kunnátta í að tala og rita málið en krafizt er til farmannaprófs. 

6. Þýzka: 

Undirstöðuatriði þýzkrar tungu. 

7. Likamsæfingar: 

Kunnátta í algengum fimleikum og æfing í að stjórna fimleikaflokki. 

8. gr. 
Við burtfararpróf skulu auk kennarans, sem prófar, vera tveir prófdómendur 

í hverri grein, og skipar ráðuneytið til þess sérfræðinga eftir föngum. 
Munnleg próf má halda í heyranda hljóði. 

9. gr. 
Vilji maður ganga undir burtfararpróf skólans, án þess að hafa stundað þar 

nám, skal hann senda samgöngumálaráðuneytinu beiðni um það tveimur mánuðum 
áður, og skal fylgja beiðninni vottorð um, að umsækjandi fullnægi kröfum þeim, 
er segir í 1.—5. lið 11. gr. þessara laga, og vottorð um þann undirbúning, er hann 
hefur fengið. 

10. gr. 
Þeir, sem staðizt hafa burtfararpróf við stýrimannaskólann, skulu fá próf- 

skírteini, er sýni aðaleinkunn þeirra og séreinkunnir. 
Prófskírteinin skulu gefin út á íslenzku og að minnsta kosti einu stórþjóða- 

máli.
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IV. KAFLI 

Inntaka nemenda. 

11. gr. 
Almenn inntökuskilyrði eru: 
Að fullnægja kröfum reglugerðar um siglingatíma. 
Að hafa þá sjón, heyrn og málfæri, sem yfirmannsstaða heimtar. 
Að kunna sund. 
Að vera ekki haldinn af neinum næmum sjúkdómi eða líkamskvilla, er orðið 

geti öðrum nemendum skaðvænn. 
Að hafa óflekkað mannorð. 

I
 

Så 

V. KAFLI 

Kennslutimi. 

12. gr. 
Skólinn starfar frá byrjun októbermánaðar og eigi skemur en til aprílloka. 

VI. KAFLI 

Kennarar skólans. 

13. gr. 
Við stýrimannaskólann í Reykjavík skulu, auk skólastjóra, að jafnaði vera 

fimm skipaðir kennarar, fjórir í siglingafræði og tungumálakennari, og stunda- 
kennarar eftir þörfum. 

Laun fastakennara skulu ákveðin í launalögum. 

14. gr. 
Til þess að geta orðið skólastjóri stýrimannaskólans, verður hlutaðeigandi 

að hafa lokið farmannaprófi skólans og síðan víðtækara farmannaprófi við er- 
lendan skóla, hvort tveggja með góðum vitnisburði. 

Til þess að verða fastur kennari í siglingafræði verður hlutaðeigandi að hafa 
lokið að minnsta kosti góðu farmannaprófi við skólann. 

Til þess að verða tungumálakennari skólans verður hlutaðeigandi að hafa 
lokið embættisprófi í einhverju af þeim málum, sem kennd eru við skólann. Þó 
má veita undanþágu frá þessu ákvæði þeim, sem reyndur er að nægri kunnáttu 
og kennarahæfileikum. 

Enginn getur fengið veitingu fyrir embætti við skólann, nema hann hafi verið 
settur til að gegna því í eitt ár að minnsta kosti. . 

Stundakennara setur ráðuneytið samkvæmt tillögum skólastjóra. 

VII. KAFLI 

Ýmisleg ákvæði. 

15. gr. 
Yfirstjórn skólans hefur samgöngumálaráðuneytið. 

16. gr. 
Með reglugerð verður nánar ákveðið um tilhögun kennslunnar, próf og 

einkunnir, inntöku nemenda í skólann, kennslutíma og leyfi, reglu og aga, kennara 
skólans og skólalækni.
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17. gr. 
Námskeið, er veiti þá fræðslu, sem þarf til þess að öðlast skipstjórnarréttindi 

samkv. 4. gr. 1. nr. 66 17. júlí 1946, um atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum, 
og þá fræðslu, sem þarf til þess að setjast í II. bekk í fiskimannadeild stýrimannaskól- 
ans í Reykjavík, skal samgöngumálaráðuneytið fela skólastjóra stýrimannaskólans 
að láta halda á eftirfarandi stöðum, þegar næg þátttaka er fyrir hendi: Á Ísafirði, 
Akureyri, Neskaupstað og í Vestmannaeyjum. 

Námskeiðin skulu haldin annaðhvert ár á hverjum stað, en þó eigi nema á 

tveim stöðum sama árið. Skulu þau standa yfir frá byrjun októbermánaðar og 
eigi skemur en til janúarloka. Heimilt er að hafa námskeiðin á öðrum tíma árs, 
en jafnan skulu þau standa yfir minnst 4 mánuði. 

Í reglugerð skal ákveðið nánar um þátttöku, inntökuskilyrði, kennslufyrir- 
komulag og próf við námskeiðin, en verkefni til prófs, sem réttindi veitir til II. 
bekkjar stýrimannaskólans, skulu send frá stýrimannaskólanum í Reykjavík og 
úrlausnir dæmdar þar. 

Kostnaður við námskeiðin greiðist úr ríkissjóði. 

18. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 14. marz 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson. 

AUGLÝSING 

um viðbótarsamning við milliríkjasamninginn frá 20. júlí 1953 milli Íslands, 

Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar, um flutning milli sjúkrasamlaga og um sjúkra- 

hjálp vegna dvalar um stundarsakir. 

Hinn 30. desember 1954 var í Stokkhólmi undirritaður viðbótarsamningur við 
milliríkjasamninginn frá 20. júlí 1953 milli Íslands, Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar 
um flutning milli sjúkrasamlaga og um sjúkrahjálp vegna dvalar um stundarsakir. 

Samningurinn gekk í gildi 1. janúar 1955. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 16. marz 1955. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 
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Fylgiskjal. 

Viðbótarsamningur við milliríkjasamninginn frá 20. júlí 1953 milli Íslands, 

Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar, um flutning milli sjúkrasamlaga og um sjúkra- 

hjálp vegna dvalar um stundarsakir. 

Forseti lýðveldisins Íslands, Hans Hátign konungur Danmerkur, Hans Hátign 

konungur Noregs og Hans Hátign konungur Svíþjóðar, sem hafa ákveðið vissar 

breytingar á og viðbót við milliríkjasamninginn frá 20. júlí 1953 milli Íslands, Dan- 

merkur, Noregs og Svíþjóðar um flutning milli sjúkrasamlaga og um sjúkrahjálp 

vegna dvalar um stundarsakir, hafa útnefnt sem umboðsmenn sína: 

Forseti lýðveldisins Íslands: 
sérlegan sendiherra lýðveldisins og ráðherra með umboði í Stokkhólmi 

dr. Helga P. Briem; 

Hans Hátign konungur Danmerkur: 
sérlegan sendiráðherra sinn með umboði í Stokkhólmi 

K. A. Monrad-Hansen; 

Hans Hátign konungur Noregs: 
sérlegan sendiráðherra sinn með umboði í Stokkhólmi 

Jens Schive; 

Hans Hátign konungur Svíþjóðar: R 
utanríkisráðherra sinn, hans hágöfgi Osten Undén; 

sem, að fengnum nauðsynlegum umboðum, hafa orðið ásáttir um eftirfarandi: 

1. gr. 

Svíþjóð, sem sagt hefur samningnum upp vegna lagabreytinga, gerist á ný aðili 

að samningnum frá og með 1. janúar 1955. 

á 

Eftirfarandi greinar skulu breytast þannig: 

S 1. 

Samningur þessi tekur, að því er Ísland snertir, til allra sjúkrasamlaga, stofn- 

aðra samkvæmt III. kafla alþýðutryggingalaganna frá 1936 með síðari breytingum 

og viðaukum, svo og, að því er varðar sjúkradagpeninga, til Tryggingastofnunar 

ríkisins, að því er Danmörk snertir til viðurkenndra sjúkrasamlaga, sem eru í sam- 

bandi sjúkrasamlaga í Danmörk, „De samvirkende Centralforeninger af Syge- 

kasser i Danmark“, og framhaldssjúkrasamlaga undir ríkiseftirliti, sem eru í sam- 

bandi framhaldssjúkrasamlaga í Danmörk, „De samvirkende statskontrollerede 

Fortsættelsessygekasser i Danmark“, að því er Noreg snertir til tryggingarsamlaga, 

„trygdekasser“, og viðurkenndra sjúkrasamlaga og, að því er Sviþjóð snertir, til allra 

almennra sjúkrasamlaga. 
Þessi samlög ...... eftir sjúkrasamlög. 

84. 

2. gr 

1. Innganga í ...... flytur til. 
2. Hafi hinn ...... sig fram.
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3. Þegar flutt ...... gildandi reglum. 6 
4. Fyrir fæðingu ...... ekki fæðingarstyrk. 16. marz 
5. Tryggður maður ...... ákveður Tryggingaráðið. 
6. Flutningur fer að öðru leyti fram eftir þeim reglum um flutninga milli sjúkra- 

samlaga, sem gilda í því landi, sem hinn tryggði flyzt til, þó þannig, að þær skulu 
ekki hamla flutningi námsmanna, sem ætla, vegna náms, að dvelja í hinu land- 
inu í meira en þrjá mánuði samfleytt, og þannig, þegar flutt er til Svíþjóðar, 
að víðlæki sjúkradagpeninga, sem manni er skylt að tryggja sér, ákvarðist án 
tillits til fyrri tryggingar. 

S9. 
1. Sjúkrahjálp sú ...... þessum kafla. 
2. Hlutaðeigandi yfirvald ákveður hvort og að hve miklu leyti kostnaði af sjúkra- 

hjálp, sem sænskt staðarsjúkrasamlag greiðir samkvæmt þessum kafla, skuli 
skipt milli þess samlags og hlutaðeigandi héraðssamlass. 

3. gr. 
Þessi samningur gengur í gildi 1. janúar 1955. Hann er óaðskiljanlegur hluti 

milliríkjasamningsins, og er því ekki hægt að segja honum upp sérstaklega. 
Eftir að samningurinn hefur verið undirritaður í Stokkhólmi, skal varðveita 

hann í skjalasafni íslenzka utanríkisráðuneytisins, og skal utanríkisráðuneytið 
senda ríkisstjórnum allra samningstíkjanna staðfest afrit af honum, 

Þessu til staðfestu hafa umboðsmenn hvers ríkis fyrir sig undirritað samning 
Þenna. 

Gert í Stokkhólmi í einu eintaki á íslenzku, dönsku, norsku og sænsku, hinn 
30. desember 1954. 

Helgi P. Briem. KK. A. Monrad-Hansen. Jens Schive. Osten Undén. 

LÖG 7 
22. marz 

um breyting á lögum nr. 25/1946, um landshöfn í Keflavíkur- og 

Njarðvíkurhreppum. 

ForsETir ÍsLaNnDs 

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

1. gr. 

Í stað orðanna „í Keflavíkur- og Njarðvikurhreppum“ í 1. gr. laganna komi: i 
Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi. 

2. gr. 
Í stað orðanna „10 millj. kr.“ í 2. gr. laganna komi: 25 millj. kr. 

3. gr. 
Í stað orðanna „sveitarstjórnum Keflavíkurhrepps og Njarðvíkurhrepps“ í 4. gr. 

laganna komi: bæjarstjórn Keflavíkurkaupstaðar og hreppsnefnd Njarðvíkurhrepps. 

3
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7 4. gr. 

22. marz Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 55 25. mai 1950. 

5. gr. 

Þá er lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra inn í lög 

nr. 25 23. apríl 1946, um landshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum, og gefa þau 

út með fyrirsögninni: Lög um landshöfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi. 

Gjört í Reykjavík, 22. marz 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L.S) 

Ólafur Thors. 

8 LÖG 
22. marz 

um breyting á lögum nr. 29 23. apríl 1946, um hafnargerðir og lendingarbætur. 

Forseti ÍSLANDS 

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

1. gr. 

2. gr. laganna breytist þannig: 

a. Á eftir 46. tölulið B-liðar komi nýr töluliður: 
Lónkotsmðl. 

b. Á eftir 47. tölulið B-liðar komi nýr töluliður: 
Reykhólar í Reykhólahreppi. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 22. marz 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Olafur Thors.
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LOG 
um Brunabótafélag Íslands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Brunabótafélag Íslands er gagnkvæmt ábyrgðarfélag vátryggjenda, eftir því sem 

lög þessi ákveða, og starfar einnig í samræmi við þær almennu reglur, sem 
ákveðnar eru í lögum nr. 20 frá 8. marz 1954, um vátryggingarsamninga. 

2. gr. 
Tilgangur og starfssvið félagsins er einkum: 

1. Að taka að sér brunatryggingar á húsum og lausafé, allt eftir þeim nánari 
ákvæðum, sem lög þessi og reglur setja. 

2. Að fylgjast með og afla upplýsinga um nýjungar í slökkvitækni, sem komið 
sætu hér að notum, og útvega eða útbúa hentug slökkvitæki, sem bæjar- eða 
sveitarfélögum og einstökum heimilum væri gefinn kostur á að eignast með hag- 
kvæmum greiðsluskilmálum. 

3. Að lána fé til vatnsveitna, hitaveitna og sjóveitna, eftir því sem ástæður fé- 
lagsins leyfa. 

4. Að vera ráðunautur ríkisstjórnarinnar um brunamál og annast, ef ríkisstjórnin 
óskar, eftirlit með brunavörnum og að hús, sem skylt er að vátryggja, séu 
tryggð lögum samkvæmt. 

3. gr. 

Ríkisstjórnin hefur yfirumsjón með starfsemi Brunabótafélags Íslands og setur 
reglugerðir samkvæmt lögum þessum. Heimili félagsins og varnarþing er í Reykja- 
vík. 

4. gr. 
Forstjóri, skipaður af ráðherra, stjórnar félaginu í samræmi við lög og reglu- 

gerðir og Í samráði við framkvæmdastjórn, kosna af fulltrúaráði samkvæmt 5. og 
6. gr. 

5. gr. 
Félagið skiptist í deildir, og er hvert bæjar- og hreppsfélag sérstök deild í 

félaginu. 
Þegar að afstöðnum hverjum reglulegum bæjar- og sýslunefndarkosningum 

skal hvert bæjarfélag utan Reykjavíkur og öll sýslufélög landsins tilnefna einn 
mann hvert og annan til vara í fulltrúaráð fyrir félagið. Réttur bæjar- og sýslu- 
félaga til tilnefningar í fulltrúaráð og þátttöku í starfsemi þess fellur niður, er 
bæjarfélag eða öll hreppsfélög í einhverri sýslu hafa sagt upp tryggingu hjá félag- 
inu. Atkvæðisréttur sýslunefndarmanna á sýslufundi við tilnefningu manns í full- 
trúaráð er við það bundinn, að hreppur sá, er hann er fulltrúi fyrir, hafi ekki sagt 
upp tryggingum hjá félaginu. 

Ef Brunabótafélagið, samkvæmt heimild í 1. málsgr. 8. gr. laga félagsins, tekur 
að sér brunatryggingar á húsum í Reykjavík, skal bæjarstjórn einnig velja aðal- 
mann og varamann af sinni hálfu til fulltrúaráðsins. 

1955
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6. gr. 
Brunabótafélagið kallar fulltrúaráðið saman til aðalfundar fjórða hvert år, 

strax eftir að bæjar- og sýslufélög hafa haft hæfilegan frest til að tilnefna fulltrúa- 
ráðsmenn. Fulltrúaráð skal auk þess kallað saman til aukafunda, hvenær sem fram- 
kvæmdastjórn ákveður og ætið, ef eigi færri en Íg fulltrúaráðsmanna óska þess 
Fyrsta aðalfund félagsins skal halda þegar eftir að lög þessi koma til fr amkvæmda. 

Á aðalfundi fulltrúaráðs skal kjósa þrjá menn í framkvæmdastjórn fyrir fé- 
lagið og þrjá til vara, alla úr hópi fulltrúaráðsmanna. Þar skal ræða um rekstur 
félagsins, afkomu og framtíðarhorfur og taka til athugunar, hvað unnt er að gera 
til hagkvæmra brunatrygginga fasteigna og lausafjár, svo og brunavarnir og einnig 
um aðrar tryggingar, er félagið kynni að takast á hendur. 

Eftirlitsmenn brunavarna skulu mæta á fulltrúaráðsfundum og gefa skýrslu um 
störf sín. 

Brunabótafélagið greiðir kostnað við fulltrúaráðsfundi og framkvæmdastjórn. 

7. gr. 
Skylt er, sbr. þó ákvæði 20. gr., að tryggja í félaginu allar húseignir í kaup- 

stöðum og kauptúnum, þar með talin hús í smíðum, hvort sem þau eru eign ein- 
stakra manna, félaga eða opinberar eignir. Sömuleiðis er skylt að tryggja í félaginu 
öll hús utan kaupstaða og kauptúna, nema gripahús, hlöður og geymsluhús á 
sveitabæjum, enda séu þau ekki áföst íbúðarhúsum, svo að þau megi teljast vera 
í óaðgreinanlegri brunahættu með þeim. 

8. gr. 
Félaginu er heimilt, með samþykki ráðherra, að taka að sér brunatryggingar 

húsa í Reykjavík með sérstökum samningi við bæjarstjórn og að taka þátt í tryggingu 
húseigna í Reykjavík með öðrum vátryggingarfélögum. 

Félaginu er og heimilt að taka í brunatryggingu hvers konar lausafé, hvar sem 
er á landinu, þar með taldar allar afurðir í vörzlu framleiðenda. 

9. gr. 
Vátrygginsarupphæð húsa ákveðst með virðingargerð, og vátryggir félagið allt 

verð húsanna. Þó má tryggja hús í smíðum samkvæmt skýrslu eiganda. Lausafé 
skal tekið í vátryggingu eftir skrá, er eigandi semur með áætluðu sanngjörnu verði 
munanna. 

Heimilt er félaginu og vátryggjendum skylt að breyta árlega vátryggingarverði 
húsa til samræmis við vísitölu bygsingarkostnaðar, miðað við 1939. 

Hagstofan reiknar byggingarvísitölu fyrir kaupstaði og kauptún, en teiknistofa 
landbúnaðarins fyrir sveitir. Vísitölur hvers árs skulu tilbúnar og auglýstar fyrir 
ianúarlok hvert ár. 

Eftir hinni auglýstu vísitölu undanfarins vísitöluárs skal teljast vátryggingar- 
upphæð næstkomandi vátryggingarárs, þó þannig, að vátryggingarupphæðin miðist 
við heil hundruð króna. Þegar ætla má, að komin sé stöðvun á húsbygginga- 
kostnað, er félaginu heimilt að láta fara fram endurvirðingu á öllum fasteignum, 
sem vátryggðar eru hjá félaginu. 

10. gr 
Brunatryggingum félagsins skal haldið aðgreindum í 3 flokka, þannig að unnt 

sé að gera upp iðgjöld og tjón hvers flokks fyrir sig: 

1. Tryggingarflokkur fasteigna í kaupstöðum og kauptúnum. 
2. Tryggingarflokkur fasteigna í sveitum. 
3. Tryggingarflokkur lausafjár.
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Årlegur tekjuafgangur flokkanna svo og adrar tekjur félagsins falla til sam- 9 

eiginlegs varasjóðs, sem er að fullu ábyrgur fyrir tjónum á vátryggingarstarfsemi 23. marz 

félagsins. 

11. gr. 

Félagið leitar endurtryggingar eða samtrygginga hjá öðrum tryggingarfélögum, 

fyrst og fremst innlendum, og getur einnig sjálft tekið að sér hluta endurtrygg- 

ingar hjá öðrum vátryggingarfélögum. 

Nánari ákvæði um endurtryggingar á áhættu félagsins má ákveða í reglugerð, 

þar á meðal um það, hvað félagið megi hafa í eigin áhættu, varðandi einstakar 

áhættueiningar í sambandi við heildaráhættu, sem félagið ber, og einnig i hlutfalli 

við eignir þess. 

12. gr. 

Allir þeir, sem hafa vátryggingar hjá félaginu samkvæmt 7. gr. eru félags- 

menn þess, á meðan þeir hafa tryggingarskipti við félagið. Félagsmenn ábyrgj- 

ast, að iðgjaldasjóður félagsins standi í skilum. Þó nær ábyrgðin aðeins til þeirra 

eigna, sem vátryggðar eru í félaginu. Sérstaks framlags má krefjast af félagsmönn- 

um aðeins á þann hátt, að heimt sé visst aukagjald, er eigi sé hærra nokkurt ár en 

helmingur hins árlega iðgjalds, er tiltekið er í vátryggingarskírteini. 

13. gr. 

Vátryggingar á húseignum og lausafé samkvæmt 7. og 8. gr. gilda til þess tíma, 

sem tiltekið er í tryggingarskirteini. 

Enga fasteign, sem er í skylduábyrgð, má fella úr tryggingu fyrir þá sök, að 

iðgjald sé eigi greitt. 

14. gr. 

Brunabótatrygging félagsins tekur ekki til þess tjóns, sem orsakast af land- 

skjálfta eða ófriði, né heldur til þess tjóns, sem af því leiðir, að vátryggjandi, kona 

hans eða nánustu erfingjar eru valdir að brunanum af ásettu ráði eða fyrir stór- 

kostlegt hirðuleysi. 
Tryggingin tekur ekki heldur til tjóns, sem hlýzt af eldi, sem ekki verður 

talinn eldsvoði, sbr. 79. gr. laga nr. 20/1954, um vátryggingarsamninga. Félagið á 

auk þess rétt á að draga fjórðung af brunabótum, er vátryggjandi hefur út af 

eldsvoðanum verið dæmdur í sekt fyrir brot gegn brunamálalögunum eða ef hann 

hefur gengizt undir það sjálfviljugur að greiða slíka sekt. 

15. gr. 

Skaðabætur vegna brunatjóns má eigi greiða af hendi fyrr en haldin hefur verið 

réttarrannsókn út af brunanum. Þó má félagið gera undantekningu frá þessu, ef 

tjónið nemur eigi meira en 3000 kr. 

16. gr. 

Bætur fyrir tjón á húsum má aðeins greiða til þess að gera við hús, sem 

skemmzt hefur við bruna, eða endurbyggja á sama stað hús, er brunnið hefur, eða 

þar sem félagið í samráði við byggingarnefndir í kaupstöðum, kauptúnum og 

hreppsnefndir í sveitum ákveður, og er félaginu skylt að tryggja, áður en bruna- 

bæturnar eru greiddar, að þeim sé réttilega varið. 

Félaginu er heimilt að veita undanþágu frá byggingarskyldu samkvæmi ákvæð- 

um fyrri málsgr. greinar þessarar, þó svo að 15% af brunabótaupphæðinni sé 

þá dregið frá, nema almannahagur heimti, að vikið sé frá þessu ákvæði um frádrátt, 

eða ástæður, sem tjónþola er ekki sjálfrátt um.
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17. gr. 
Þegar eignir þær, er tryggðar eru hjá félaginu, eru vedsettar, nær veðréttur 

einnig til brunabótafjárins. Glati veðsetjandi rétti sínum til brunabótanna, á veð- 
hafi engu að síður heimtingu á greiðslu þeirra svo sem með þarf til að borga kröfu- 
skuld hans með eins árs vöxtum, ef annað veð eða aðrar eignir veðsetjanda hafa 
ekki hrokkið til. 

18. gr. 
Iögjöld af fasteignum í skyldutryggingu svo og skirteinisgjöld hvíla sem lögveð 

á eignunum sjálfum og ganga í tvö ár fyrir öllum öðrum skuldbindingum, sem á 
þeim hvíla, nema sköttum til ríkissjóðs. Séu gjöld eigi greidd innan 4 mánaða frá 
gjalddaga, er heimilt að láta selja hina vátryggðu eign á uppboði án undanfarins 
dóms, sátta eða lögtaks, en tilkynna skal vátryggjanda í ábyrgðarbréfi eða á annan 
öruggan hátt, að sölu hafi verið beiðzt. Á sama hátt skal uppboðshaldari aðvara 
eiganda með tveggja vikna fyrirvara, áður en hann sendir söluauglýsingu til birt- 
ingar. 

Uppboð skal auglýst einu sinni í Lögbirtingablaðinu. Má sala ekki fara fram 
fyrr en 4 vikum eftir birtingu auglýsingarinnar. 

Virðingargjöld má heimta með lögtaki. 

19. gr. 
Eindagi á öllum iðgjöldum fasteigna í skyldutryggingu skal vera 15. október. 

Nú eru eignir vátryggðar á öðrum tíma, og skal þá ávallt fyrsta vátryggingartíma- 
bilið teljast til 15. okt., þess er næstur kemur eftir að vátryggingin byrjar, nema 
vátryggt sé til skemmri tíma. 

Öll iðgjöld greiðast fyrir fram fyrir vátryggingartímabilið. 
Séu gjöldin eigi greidd áður en 3 mánuðir eru liðnir frá gjalddaga, skal greiða 

af þeim dráttarvexti frá gjalddaga til greiðsludags, er nemi %% fyrir hvern mánuð 
eða hluta af mánuði, sem það hefur dregizt. 

20. gr. 
Stjórn bæjar- eða sveitarfélaga getur leitað til stjórnar Brunabótafélagsins og 

óskað eftir því að fá endurskoðun eða breytingar á iðgjaldagreiðslum og öðrum 
kjörum varðandi brunatryggingar fasteigna í bæjar- eða sveitarfélaginu. Náist ekki 
samkomulag um samninga innan tveggja mánaða frá því, að ósk kom fram um end- 
urskoðun eða breytingar á tryggingarkjörum, er hlutaðeigandi bæjar- eða sveitar- 
félagi heimilt að segja sig úr Brunabótafélaginu með 6 mánaða fyrirvara miðað 
við 15. okt. ár hvert. 

Bæjar- eða sveitarfélag, sem gengið er úr félaginu, í samræmi við ákvæði þess- 
arar greinar, hefur eftir það engar skyldur við félagið né nýtur þar réttinda. 

Rétt er Brunabótafélagi Íslands, ef stjórn þess ákveður, að gera sérsamninga 
við einstök bæjar- eða sveitarfélög um vátryggingarkjör húseigna í umdæminu, 
og þá einkum í sambandi við tryggilegar brunavarnir og aðrar aðstæður í umdæm- 
inu. Heimilt er bæjar- eða hreppsfélagi, sem hefur gengið úr félaginu, að gerast 
aftur meðlimur þess með þeim réttindum og skyldum, er því fylgja, enda sæki 
það um upptöku með eigi skemmri tíma en 4 mánaða fyrirvara, miðað við 15. október. 

21. gr. 
Þegar varasjóður Brunabótafélags Íslands er orðinn svo hár, að öruggt þykir 

að dómi framkvæmdastjórnar félagsins um fjárhagsafkomu þess, og í ljós kemur 
við lok reikningsárs, að brunatjón hafi ekki farið fram úr 80% af iðgjöldum á því 
ári, má af árlegum tekjuafgangi greiða félagsdeildum og/eða félagsmönnum ágóða-
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hlut af skyldubundnum fasteignatryggingum. Á sama hátt må og ákveða um 

greiðslu ágóðahluta til annarra þeirra, sem tryggja hjá félaginu. 

Upphæð ágóðahluta í hvert sinn ákveðst af framkvæmdastjórn og miðast við 

það, að félaginu safnist aukið fé í varasjóð, eftir því sem vátryggingarverðmætin 

vaxa. 
Nánari ákvæði um ágóðaúthlutun skulu sett með reglugerð, staðfestri af 

ráðherra. 

22. gr. 

Nánari ákvæði um verksvið félagsins, virðingar, iðgjald, tryggingargreinar, 

endurtryggingu, brunatjón og bætur til vátryggðra, ábyrgð félagsmanna og annað 

fyrirkomulag á rekstri þess og starfsemi skulu sett með reglugerð, staðfestri af 

ráðherra. 

23. gr. 

Sjóðir félagsins skulu geymdir og ávaxtaðir sem hér segir: 

a. Handbært fé á vöxtum í peningastofnunum og þá einkum með ríkisábyrgð. 

b. Að öðru leyti í tryggðum verðbréfum og þá einkum með ríkisábyrgð. 

Rétt er að verja fé varasjóðs til einstakra útlána gegn nægum tryggingum, ef 

þau á einhvern hátt eru til stuðnings starfsemi félagsins. 

Þá er og heimilt að nota fé varasjóðs, ef öruggt þykir að áliti framkvæmda- 

stjórnar og fulltrúaráðs, til stofnunar og rekstrar nýrra tryggingargreina, sem 

félagið kynni að reka, enda hafi þær aðgreindan fjárhag, bókhald og reiknings- 

færslu. 
Ársreikningar félagsins skulu endurskoðaðir af tveim mönnum, er fjármála- 

ráðherra skipar til þess, og ákveður félagið þóknun til þeirra og greiðir hana. 

24. gr. 

Félagið hefur umboðsmenn í kaupstöðum og kauptúnum, sem eru sérstakir 

hreppar. Að öðru leyti ræður félagið umboðsmenn eftir því, sem þörf er á. 

25. gr. 

Brjóti vátryggjandi á móti lögum þessum eða reglum þeim og skilyrðum, sem 

sett eru samkvæmt þeim, varðar það réttindamissi til tjónþola eftir málavöxtum, 

svo sem reglugerð nánar tiltekur. 
Brjóti aðrir en vátryggjendur gegn lögum þessum eða reglum og ákvæðum 

settum samkvæmt þeim, varðar það sektum, 100—5000 krónum eftir málavöxtum. 

26. gr. 

Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál. 

27. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla jafnframt úr gildi lög nr. 73 frá 4. júlí 

1942, um Brunabótafélag Íslands, lög nr. 52 frá 12. okt. 1944, um breyting á þeim 

lögum, svo og önnur lög og fyrirmæli, er brjóta í bága við ákvæði laga þessara. 

Gjört að Bessastöðum, 23. marz 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 
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LOG 
um breyting á lögum nr. 56/1949, um eyðingu refa og minka. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Við fyrri málsgr. 2. gr. laganna bætist: 

Nú hefur hreppur farið í eyði, og skal þá hlutaðeigandi sýslunefnd sjá um 
framkvæmd samkvæmt þessari grein á því svæði, sem hreppnum heyrði til. 

2. gr. 
8. gr. laganna orðist svo: 

Nú vinnst hlaupadýr, og á þá sá, er vinnur, 180 kr. verðlaun fyrir hvert dýr, 
er hann sannar fyrir oddvita að hafa unnið, og á sama hátt 90 kr. fyrir hvern 
mink. 

3. gr. 
Í stað 1. málsl. 10. gr. laganna komi: 
Skylt er að eitra fyrir refi og minka ár hvert í afréttum og heimalöndum. Siýfa 

skal hægri væng fugla þeirra, sem eitraðir eru. 

4. gr. 
Aftan við fyrri málsgr. 13. gr. laganna bætist: 
Landbúnaðarráðherra lætur gera eyðublöð undir skýrslur um eyðingu refa og 

minka. Skulu eyðublöðin þannig gerð, að þau sýni kostnað og árangur af hverri 
tegund vinnslu. Eyðublöð þessi sendist þeim, er reikningshald hafa vegna vinnsl- 
unnar á hverjum stað. Skulu þeir útfylla eyðublöðin og senda þau árlega til Bún- 
aðarfélags Íslands. 

5. gr. 
Á eftir 13. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi: 
Ákvæði laga þessara skulu einnig gilda um kaupstaði, eftir því sem við á. Bæjar- 

fógetar (í Reykjavík borgarfógeti) og bæjarstjórnir hafa þá sömu skyldur og sýslu- 
menn og sýslunefndir (hreppsnefndir). 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 23. marz 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. SJ) 
  

Steingrímur Steinþórsson.
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FORSETABRÉF n 
24. jan. 

um að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda. 

Forseti ISLANDS 

gjörir kunnugt: 

És hef ákveðið, samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi, 74. löggjafar- 
þing, skuli koma saman til framhaldsfunda föstudaginn 4. febrúar 1955, kl. 13.30. 

Gjört í Reykjavík, 24. janúar 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ólafur Thors. 

LÖG 12 
23. marz 

um breyting á lögum nr. 43 9. maí 1947, um innlenda endurtryggingu, 

stríðsslysatryggingu skipshafna o. fl. 

Forseti ÍsLanDs 

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

1. gr. 
Í stað „5%“ í 5. tölulið 8. gr. laganna komi: 6%. 

2. gr. 
Í stað „5%“ í niðurlagi 2. og 3. töluliðar 10. gr. laganna komi: 6%. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 23. marz 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



1955 

13 

31. marz 

26 

LOG 

um viðauka vid bifreiðalög, nr. 23 16. júní 1941, með á orðnum breytingum. 

Forseti ÍSLANDS 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir VII. kafla laganna komi nýr kafli, VIII. kafli, Um reiðhjól með hjálpar- 

vél, með fjórum greinum (verða 41.—44. gr.), svo hljóðandi: 

a. (41. gr. ) Reiðhjól með hjálparvél nefnist í lögum þessum sérhvert reiðhjól, 
sem i er aflvél minni en 1 hestafl, þó ekki yfir 50 rúmcentimetra strokkrúmmál 

og ekki yfir 50 kg. að þyngd. 
b. (42. gr.) Enginn má stýra reiðhjóli með hjálparvél, nema hann sé orðinn 

15 ára að aldri og hafi næga kunnáttu í akstri og umferðarreglum að dómi lög- 
reglustjóra, svo og næga andlega og líkamlega hreysti. Lögreglustjórar veita mönn- 

um heimild til að stýra reiðhjólum með hjálparvél, og skal heimildin rituð í 

innlend vegabréf heimildarhafa segn gjaldi, sem dómsmálaráðherra ákveður. 
Umsókn um leyfi til að stýra reiðhjóli með hjálparvél skal fylgja vottorð bif- 

reiðaeftirlitsmanns um, að umsækjandi hafi næga hæfni til að stjórna slíku reið- 
hjóli og þekki umferðarreglur. Verði vottorðs bifreiðaeftirlitsmanns ekki aflað án 
verulegrar fyrirhafnar og tafar, skal umsækjandi snúa sér til lögreglustjóra, sem 

felur hæfum manni að reyna aksturskunnáttu umsækjanda og hæfni hans að öðru 
leyti til að aka reiðhjóli með hjálparvél. Kemur vottorð þess manns í stað vottorðs 
bifreiðaeftirlitsmanns. Merkja skal hjól sérstaklega sem æfingahjól, meðan þau eru 
notuð þannig. 

c. (43. gr.) Fyrir skrásetningu og skoðun reiðhjóla með hjálparvél skal greiða 
gjald í ríkissjóð, en upphæð þess ákveður dómsmálaráðherra með reglugerð. 

Reiðhjól með hjálparvél skulu undanþegin bifreiðaskatti og ökumannstrygg- 
ingu, en að öðru leyti gilda um þau, ökumenn þeirra, eigendur, tryggingar og 
akstur, ákvæði laga þessara eftir því sem við á, svo og ákvæði laganna um refs- 

ingar og sviptingu réttinda. 
d. (44. gr.) Dómsmálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um gerð reið- 

hjóla með hjálparvél, skrásetningu þeirra, skoðun og akstur, svo og útgáfu ökurétt- 
inda og undirbúning þeirra. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 31. marz 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Bjarni Benediktsson.
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LOG 14 
4. april 

um breyting á lögum nr. 44 19. júní 1933, um stofnun happdrættis fyrir Ísland. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
1. gr. laganna breytist þannig: 

1. a-liður orðist svo: Hlutatalan má ekki fara fram úr 40000, er skiptist í 12 flokka 
á ári hverju, og skal dráttur fara fram fyrir einn flokk í mánuði hverjum, 
dráttur fyrsta flokks í janúarmánuði og tólfta flokks í desembermánuði. 

2. Í stað orðanna „Í öllum 10 flokkum“ í c-lið komi: í öllum 12 flokkum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 97 12. des. 

1945, lög nr. 93 27. nóv. 1951 og lög nr. 68 19. nóv. 1953, öll um breyting á lögum 
nr. 44 19. júní 1933, um stofnun happdrættis fyrir Ísland. 

Gjört í Reykjavík, 4. apríl 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

  

(L. S.) 

Eysteinn Jónsson. 

LÖ 
OG 15 

um stofnun prófessorsembættis í læknadeild Háskóla Íslands 6. apríl 
í lífeðlis- og lífefnafræði. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Stofna skal nýtt prófessorsembætti í læknadeild Háskóla Íslands í lífeðlis- og 

lífefnafræði. 
Um prófessor þennan gilda að öllu sömu reglur og um prófessora þá, sem fyrir 

eru við háskólann. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 6. apríl 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Bjarni Benediktsson,
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LÆKNASKIPUNARLOG 

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

18. 

þykki minu: 

1. gr. 
Á Íslandi skulu vera læknishéruð, sem hér greinir: 

. Reykjavíkurhérað: Reykjavíkurkaupstaður og Seltjarnarneshreppur. Læknis- 
setur í Reykjavík; 

Álafosshérað: Þingvallahreppur, Mosfellshreppur, Kjalarneshreppur og Kjósar- 
hreppur. Læknissetur á Álafossi; 

Akraneshérað: Hvalfjarðarstrandarhreppur, Skilmannahreppur, Innri-Akra- 
neshreppur, Akraneskaupstaður og Leirár- og Melahreppur. Læknissetur á 

Akranesi; 

Kleppjárnsreykjahérað: Andakilshreppur, Skorradalshreppur, Lundarreykja- 
dalshreppur, Reykholtsdalshreppur, Hálsahreppur, Hvítársíðuhreppur, Þverár- 
hlíðarhreppur, Norðurárdalshreppur og Stafholtstungnahreppur. Læknissetur 
á Kleppjárnsreykjum; 

Borgarneshérað: Borgarhreppur, Borgarneshreppur, Álftaneshreppur, Hraun- 
hreppur, Kolbeinsstaðahreppur og Eyjahreppur. Læknissetur í Borgarnesi; 

Ólafsvíkurhérað: Staðarsveit, Breiðavíkurhreppur, Neshreppur, Ólafsvíkur- 
hreppur og Fróðárhreppur. Læknissetur í Ólafsvík; 

Stykkishólmshérað: Miklaholtshreppur, Eyrarsveit, Helgafellssveit, Stykkis- 
hólmshreppur og Skógarstrandarhreppur. Læknissetur í Stykkishólmi; 

Búðardalshérað: Hörðudalshreppur, Miðdalahreppur,  Haukadalshreppur, 
Laxárdalshreppur, Hvammshreppur, Fellsstrandarhreppur, Klofningshreppur, 
Skarðshreppur og Saurbæjarhreppur. Læknissetur í Búðardal; 

Reykhólahérað: Geiradalshreppur, Reykhólahreppur og Gufudalshreppur. 
Læknissetur á Reykhólum; 

Flateyjarhérað: Flateyjarhreppur og Múlahreppur. Læknissetur í Flatey; 

. Patreksfjarðarhérað: Barðastrandarhreppur, Rauðasandshreppur, Patreks- 
hreppur og Tálknafjarðarhreppur. Læknissetur á Patreksfirði, 

Bildudalshérað: Ketildalahreppur, Suðurfjarðahreppur og Auðkúluhreppur. 
Læknissetur á Bíldudal; 

Þingeyrarhérað; Þingeyrarhreppur og Mýrahreppur. Læknissetur á Þingeyri; 

Flateyrarhérað: Mosvallahreppur, Flateyrarhreppur og Suðureyrarhreppur. 
Læknissetur á Flateyri; 

Bolungarvíkurhérað: Hólshreppur. Læknissetur í Bolungarvík; 

Ísafjarðarhérað: Ísafjarðarkaupstaður og Eyrarhreppur. Læknissetur á Ísafirði; 

. Súðavíkurhérað: Súðavíkurhreppur, Ögurhreppur,  Reykjarfjarðarhreppur, 
Nauteyrarhreppur, Snæfjallahreppur, Grunnavíkurhreppur og Sléttuhreppur. 

Læknissetur í Súðavík; 

Djúpavíkurhérað: Árneshreppur. Læknissetur á Djúpavík;
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19. Holmavikurhérad:  Kaldrananeshreppur, Hrófbergshreppur, Hólmavíkur- 16 
hreppur, Kirkjubólshreppur, Fellshreppur og Óspakseyrarhreppur. Læknis- 9. apríl 
setur á Hólmavík; 

20. Hvammstangahérað: Bæjarhreppur, Staðarhreppur,  Fremri-Torfustaða- 
hreppur,  Ytri-Torfustaðahreppur,  Hvammstangahreppur,  Kirkjuhvamms- 
hreppur, Þverárhreppur og Þorkelshólshreppur. Læknissetur á Hvammstanga; 

21. Blönduóshérað: Áshreppur, Sveinsstaðahreppur, Torfalækjarhreppur, Blöndu- 
óshreppur, Svínavatnshreppur, Bólstaðarhlíðarhreppur, Engihlíðarhreppur og 
Vindhælishreppur. Læknissetur á Blönduósi; 

22. Höfðahérað: Höfðahreppur og Skagahreppur. Læknissetur í Höfðakaupstað; 

23. Sauðárkrókshérað: Skefilsstaðahreppur, Skarðshreppur, Sauðárkrókskaup- 
staður, Staðarhreppur, Seiluhreppur, Lýtingsstaðahreppur, Akrahreppur og 
Rípurhreppur. Læknissetur á Sauðárkróki; 

24. Hofsóshérað: Viðvíkurhreppur, Hólahreppur, Hofshreppur, Hofsóshreppur, 
Fellshreppur, Haganeshreppur og Holtshreppur. Læknissetur á Hofsósi; 

25. Siglufjarðarhérað: Siglufjarðarkaupstaður og Grimseyjarhreppur. Læknissetur 
á Siglufirði; 

26. Ólafsfjarðarhérað: Ólafsfjarðarkaupstaður. Læknissetur í Ólafsfirði; 
27. Dalvíkurhérað: Hriseyjarhreppur, Dalvíkurhreppur, Svarfaðardalshreppur og 

Árskógshreppur. Læknissetur á Dalvík; 

28. Akureyrarhérað: Arnarneshreppur, Skriðuhreppur, Öxnadalshreppur, Glæsi- 
bæjarhreppur, Akureyrarkaupstaður, Hrafnagilshreppur, Saurbæjarhreppur, 
Öngulsstaðahreppur og Svalbarðsstrandarhreppur. Læknissetur á Akureyri; 

23. Grenivíkurhérað: Grýtubakkahreppur og Hálshreppur. Læknissetur á Grenivík; 

30. Breiðumýrarhérað: Ljósavatnshreppur, Bárðdælahreppur, Skútustaðahreppur 
og Reykdælahreppur. Læknissetur á Breiðumyýri; 

31. Húsavíkurhérað: Aðaldælahreppur, Reykjahreppur,  Húsavíkurkaupstaður, 
Tjörneshreppur og Flateyjarhreppur. Læknissetur á Húsavík; 

32. Kópaskershérað: Kelduneshreppur, Öxarfjarðarhreppur, Fjallahreppur, Prest- 
hólahreppur og Raufarhafnarhreppur. Læknissetur á Kópaskeri; 

33. Þórshafnarhérað: Svalbarðshreppur, Þórshafnarhreppur, Sauðaneshreppur og 
Skeggjastaðahreppur. Læknissetur á Þórshöfn; 

34. Vopnafjarðarhérað: Vopnafjarðarhreppur. Læknissetur á Vopnafirði; 

35. Norður-Egilsstaðahérað: Hlíðarhreppur,  Jökuldalshreppur, Hróarstungu- 
hreppur, Fellahreppur og Fljótsdalshreppur. Læknissetur í Egilsstaðaþorpi; 

36. Áustur-Egilsstaðahérað: Eiðahreppur, Vallahreppur, Egilsstaðahreppur og 
Skriðdalshreppur. Læknissetur í Egilsstaðaþorpi; 

37. Bakkagerðishérað: Hjaltastaðahreppur og Borgarfjarðarhreppur. Læknissetur 
í Bakkagerðisþorpi; 

38. Seyðisfjarðarhérað: Loðmundarfjarðarhreppur, Seyðisfjarðarhreppur og Seyðis- 
fjarðarkaupstaður. Læknissetur á Seyðisfirði; 

33. Neshérað: Mjóafjarðarhreppur, Neskaupstaður og Norðfjarðarhreppur. Læknis- 
setur í Neskaupstað;
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Eskifjarðarhérað:  Helgustadahreppur, Eskifjarðarhreppur,  Reydarfjardar- 
hreppur og suðurbyggð Reyðarfjarðar. Læknissetur á Eskifirði; 

Búðahérað: Fáskrúðsfjarðarhreppur, að undantekinni suðurbyggð Reyðar- 
fjarðar, Búðahreppur og Stöðvarhreppur. Læknissetur í Búðaþorpi; 

Djúpavogshérað: Breiðdalshreppur, Beruneshreppur, Búlandshreppur og Geit- 
hellnahreppur. Læknissetur á Djúpavogi; 

3. Hafnarhérað: Bæjarhreppur, Hafnarhreppur, Nesjahreppur, Mýrahreppur, 

Borgarhafnarhreppur og Hofshreppur. Læknissetur á Höfn; 

. Kirkjubæjarhérað: Hörgslandshreppur, Kirkjubæjarhreppur, Skaftártungu- 
hreppur, Leiðvallahreppur og Álftavershreppur. Læknissetur á Kirkjubæjar- 

klaustri; 

Víkurhérað: Hvammshreppur, Dyrhólahreppur og Austur-Eyjafjallahreppur. 

Læknissetur í Vík; 

Vestmannaeyjahérað: Vestmannaeyjakaupstaður. Læknissetur í Vestmanna- 

eyjum; 

. Hvolshérað: Vestur-Eyjafjallahreppur. Austur-Landeyjahreppur, Vestur-Land- 

eyjahreppur, Fljótshlíðarhreppur og Hvolhreppur. Læknissetur á Stórólfshvoli; 

Helluhérað: Rangárvallahreppur, Landmannahreppur, Holtahreppur, Ása- 
hreppur og Djúpárhreppur. Læknissetur á Hellu; 

. Laugaráshérað: Skeiðahreppur, Gnúpverjahreppur, Hrunamannahreppur, Bisk- 

upstungnahreppur, Laugardalshreppur og Grimsneshreppur. Læknissetur í 

Laugarási; 

. Selfosshérað: Villingaholtshreppur, Hraungerðishreppur,  Gaulverjabæjar- 

hreppur, Sandvíkurhreppur, Selfosshreppur og Grafningshreppur. Læknis- 

setur á Selfossi; 

. Eyrarbakkahérað: Stokkseyrarhreppur og Eyrarbakkahreppur. Læknissetur á 

Eyrarbakka; 

Hveragerðishérað: Ölfushreppur, Hveragerðishreppur og Selvogshreppur. 

Læknissetur í Hveragerði; 

. Keflavíkurhérað: Grindavíkurhreppur, Hafnahreppur, Miðneshreppur, Gerða- 

hreppur, Keflavíkurkaupstaður og Njarðvíkurhreppur. Læknissetur í Keflavík; 

. Hafnarfjarðarhérað:  Vatnsleysustrandarhreppur,  Hafnarfjarðarkaupstaður, 

Garðahreppur og Bessastaðahreppur. Læknissetur í Hafnarfirði; 

. Kópavogshérað: Kópavogshreppur. Læknissetur í Kópavogi. 

Við bætast eftirtalin læknishéruð, þegar þau verða skipuð: 
Staðarhérað: Miklaholtshreppur, Staðarsveit og Breiðavíkurhreppur. Læknis- 

setur á Staðarstað; 
Suðureyrarhérað: Suðureyrarhreppur. Læknissetur á Suðureyri; 
Raufarhafnarhérað: Raufarhafnarhreppur. Læknissetur á Raufarhöfn. 

Ólafsvíkurhérað, Stykkishólmshérað, Flateyrarhérað og Kópaskershérað skerð- 

ast samsvarandi. 

2. gr. 

Í eftirgreindum læknishéruðum eiga íbúar einstakra hreppa og hreppshluta 

jöfnum höndum rétt á að vitja héraðslæknis í nágrannahéraði, eins og hér greinir:
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, Búðardalshérað: íbúar Rauðseyja og Rúfeyja til Flateyjar; aðrir íbúar Skarðs- 

hrepps og íbúar Klofningshrepps til Stykkishólms; 
2. Stykkishólmshérað: íbúar Miklaholtshrepps til Borgarness; 
3. Patreksfjarðarhérað: íbúar á Hjarðarnesi í Barðastrandarhreppi til Flateyjar; 
4. Bíldudalshérað: íbúar Auðkúluhrepps til Þingeyrar; 
5. Þingeyrarhérað: íbúar Ingjaldssands til Flateyrar; 
6. Súðavíkurhérað: íbúar héraðsins utan Súðavíkurhrepps til Ísafjarðar; 
1. Hólmavíkurhérað: íbúar Kaldrananeshrepps norðan Kallbakskleifar til Djúpa- 

víkur; 

8. Blönduóshérað: íbúar Vindhælishrepps utan Hafursstaðaár til Höfðakaup- 
staðar; 

9. Siglufjarðarhérað: íbúar Grímseyjar til Húsavíkur; 
10. Grenivíkurhérað: íbúar Háls- og lllugastaðasókna í Hálshreppi til Akureyrar; 
11. Breiðumýrarhérað: íbúar Ljósavatnshrepps neðan Þóroddsstaðar til Húsavíkur; 
12. Kópaskershérað (eftir að Raufarhafnarhérað hefur verið stofnað): íbúar 

Presthólahrepps austan Blikalóns og Svalbarðshrepps norðan Hálsa til Raufar- 
hafnar; 

13. Bakkagerðishérað: íbúar Hjaltastaðahrepps til Egilsstaða; 
14. Hafnarhérað: íbúar Hofshrepps til Kirkjubæjarklausturs; 
15. Kirkjubæjarhérað: íbúar Álftavershrepps til Víkur; 
16. Víkurhérað: íbúar Austur-Eyjafjallahrepps til Stórólfshvols; 
17. Helluhérað: íbúar Rangárvallahrepps sunnan Þverár til Stórólfshvols. 

Í hverju einstöku tilfelli á hlutaðeigandi forgangsrétt til þjónustu af hendi 
þess héraðslæknis, sem greiðast er að ná til. 

3. gr. 
Ráðherra getur, ef nauðsyn krefur og eftir tillögum hlutaðeigandi hrepps- 

nefnda, leyft héraðslækni að sitja um stundarsakir annars staðar en á lögskipuðu 
læknissetri. 

4. gr. 

Forseti skipar landlækni og héraðslækna í öll þau læknishéruð, sem talin eru 
i 1. gr., önnur en Reykjavíkurhérað. 

Reykjavíkurhéraði segnir borgarlæknir, ráðinn af bæjarstjórn, en skipaður af 
forseta. Áður en borgarlæknir er ráðinn, skal leita umsagnar ráðherra um um- 
sækjendur. 

Landlæknir og héraðslæknar taka laun samkvæmt launalögum. Borgar- 
læknir í Reykjavík tekur laun úr bæjarsjóði. Þegar nauðsyn krefur, er héraðs- 
lækni skylt að taka við skipun um að annast, ásamt þjónustu héraðs síns, þjón- 
ustu nágrannalæknishéraðs segn hálfum byrjunarlaunum þess héraðs. 

Um skipun (ráðningu) annarra embættislækna og lækna ríkisstofnana fer 
eftir sérstökum lögum og venjum þar að lútandi. 

5. gr. 
Heimilt er að greiða úr ríkissjóði laun handa allt að sex aðstoðarlæknum 

héraðslækna í fjölmennum læknishéruðum, þar sem eru ekki starfandi læknar 
aðrir en héraðslæknir, svo og í fjölmennum kaupstaðarhéruðum, þar sem héraðs- 
læknir gegnir umfangsmiklum embættisstörfum öðrum en lækningum. Hlutað- 
eigandi héraðslæknar ráða sér slíka aðstoðarlækna í samráði við landlækni, en 

ráðherra staðfestir ráðningu þeirra. Um laun aðstoðarlækna fer eftir ákvæðum 
launalaga. 

1955 

16 

9. apríl
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16 Það skal vera kvöð á aðstoðarlæknum, sem ráðnir eru samkvæmt ákvæðum 
9. apríl þessarar greinar, að grípa megi til þeirra í allt að fjóra mánuði samtals á ári, 

þegar þeirra er þörf til að gegna læknishéruðum um stundarsakir sem settir 
héraðslæknar eða staðgöngumenn héraðslækna. Ráðherra er þó heimilt að undan- 
þiggja aðstoðarlækna héraðslækna í einstökum héruðum slíkri kvöð. 

Nú hefur læknir gegnt aðstoðarlæknisstarfi í sama héraði fimm ár eða lengur, 
og er þá ráðherra heimilt að skipa hann fastan aðstoðarlækni í því héraði. 

Ef héraðslæknir forfallast frá störfum fyrir slysfarir, vanheilsu eða annað 

um stundarsakir, en þó lengur en svo, að henta þyki, að aðstoðarlæknir, ráðinn 
samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, gerist staðsöngumaður hans, eða sé um að 
ræða héraðslækni í héraði, sem á ekki rétt á slíkum aðstoðarlækni, er ráðherra 
heimilt að skipa héraðslækninum staðgöngumann, er gegni héraðinu á eigin 
ábyrgð, og greiða úr ríkissjóði laun hans, er nemi héraðslæknislaunum í hlutað- 
eigandi héraði. Þessara hlunninda njóta einkum héraðslæknar, er lengi hafa gegnt 
embætti. Ákvæði þetta tekur einnig til annarra embættislækna en héraðslækna. 

6. gr. 
Heimilt er að greiða úr ríkissjóði % launa handa allt að sex hjúkrunarkonum 

til starfa í læknishéruðum, þar sem eru fjölmenn afskekkt þorp eða byggðir, sem eiga 
langa eða erfiða leið til læknis að sækja, enda sitji þá hjúkrunarkonur þessar i 
þeim þorpum eða byggðum. Hlutaðeigandi sveitarstjórn eða sveitarstjórnir ráða 
héraðshjúkrunarkonur með ráði hlutaðeigandi héraðslæknis og í samráði við 
landlækni, en ráðherra staðfestir ráðningu þeirra. 

Miða skal við það, að héraðshjúkrunarkonur taki laun sem aðstoðarhjúkr- 
unarkonur samkvæmt ákvæðum launalaga. 

Ráðherra setur héraðshjúkrunarkonum erindisbréf. 

7. gr. 
Landlæknir er ráðunautur ráðherra um allt það, er varðar heilbrigðismál, 

og annast framkvæmdir þeirra mála fyrir hönd ráðherra samkvæmt lögum, regl- 
um og venjum, er þar um gilda. Hann hefur eftirlit með öllum læknum og heil- 
brigðisstarfsmönnum, en einkum héraðslæknum (í Reykjavík borgarlækni), öðr- 
um embættislæknum og opinberum heilbrigðisstarfsmönnum. 

Landlæknir skipuleggur skýrslugerðir héraðslækna (í Reykjavík borgar- 
læknis), annarra lækna og heilbrigðisstofnana, innheimtir fyrirskipaðar skýrslur 
frá þessum aðilum og annast útgáfu heilbrigðisskýrslna landsins. 

8. gr. 
Héraðslæknar (í Reykjavík borgarlæknir) hafa, hver innan síns héraðs, eftir- 

lit með heilbrigðismálum og annast þar framkvæmdir opinberra heilbrigðisráð- 
stafana samkvæmt lögum og fyrirmælum ráðherra og undir eftirliti landlæknis. 

Héraðslæknar stunda almennar lækningar hver í sínu héraði, annast lyfja- 
sölu, þar sem er ekki sérstök lyfjabúð, og eru skyldir til að gegna aðkallandi 
sjúkravitjunum, hvenær sem þess er leitað, nema þeir séu hindraðir af öðrum 
embættisstörfum, sem eru meira aðkallandi, eða sjálfir sjúkir. Með þátttöku í 
læknaverði geta þeir og leyst sig undan gegningarskyldu á nánara tilteknum 
tímum. 

Borgarlækni í Reykjavík er ekki skylt að sinna almennum lækningum. Í fjöl- 
mennum kaupstaðarhéruðum, þar sem er nægur fjöldi starfandi lækna, má ráð- 
herra heimila héraðslækni að takmarka að meira eða minna leyti störf sín að 
almennum lækningum.
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Nú er héraðslæknis vitjað úr öðru læknishéradi en sínu héraði til konu í 16 
barnsnauð eða í annarri mjög brýnni nauðsyn, fyrir þá sök að hægara er að ná 9. apríl 
til hans en hlutaðeigandi héraðslæknis, og er honum þá jafnskylt að vitja sjúk- 
Jingsins sem héraðsbúi hans ætti í hlut. 

Héraðslæknar (í Reykjavík borgarlæknir) mega ekki, nema með sérstöku 
leyfi ráðherra, takast á hendur önnur föst launuð störf en þau, er við koma emb- 

ættisstörfum þeirra. Héraðslæknir má veita forstöðu eða starfa við almennt sjúkra- 
hús við hæfi héraðs síns, en ekki gegna víðtækari sjúkrahúslæknisstörfum nema 
með sérstöku leyfi ráðherra. 

Ráðherra setur héraðslæknum og aðstoðarlæknum héraðslækna erindisbréf 
og kveður þar nánara á um skyldur þeirra og réttindi. 

Bæjarstjórn setur borgarlækni í Reykjavík erindisbréf, sem ráðherra stað- 
festir. 

Um verksvið annarra embættislækna og lækna ríkisstofnana fer eftir sér- 
stökum lögum og venjum þar að lútandi. 

9. gr. 
Nú sezt starfandi læknir að í læknishéraði, þar sem er ekki sérstök lyfjabúð, eða 

þar í héraði, sem langt er til lyfjabúðar að sækja, og fer þá um lyfjaafgreiðslu til 
sjúklinga hans eftir því, sem um semur milli hans og hlutaðeigandi héraðslæknis (lyf- 
sala) í samráði við landlækni. Náist ekki samkomulag, sker ráðherra úr. Telji ráð- 
herra eftir atvikum eðlilegt, vegna nauðsynjar þeirra, sem viðskipti eiga við hinn 
starfandi lækni, að hann hafi sjálfur á hendi lyfjasölu, er ráðherra heimilt að úr- 
skurða, að svo skuli vera, og er þá héraðslækni (lyfsala) skylt að una því bótalaust. 

10. gr. 
Verði héraðslæknir að takast ferð á hendur til þess að leysa af hendi störf 

sín í þarfir hins opinbera eða einstakra manna, ber að sjá honum fyrir svar- 
legum flutningi ókeypis og svo beina leið, sem hægt er, frá og til heimilis hans. 

Um greiðslu fyrir störf héraðslækna og aðstoðarlækna og staðgöngumanna 
héraðslækna fer eftir gjaldskrá héraðslækna, er ráðherra setur. 

11. gr. 
Héraðslæknar þeir, sem nú eru í embættum, verða endurgjaldslaust að sætta 

sig við þær breytingar, sem verða á héruðum þeirra eða embættum eftir lögum 
þessum. 

12. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1956, og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 44 
23. júní 1932, um skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna, 
ásamt öllum lögum um breytingar á þeim lögum, sem síðan hafa verið sett og enn 
eru i gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 9. april 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ingólfur Jónsson.
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LOG 
um breyting á lögum nr. 38/1951, um landshöfn í Rifi á Snæfellsnesi. 

Forseti ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á 

18 

12. apríl 

þykki mínu: 

1. gr. 
(33 Í stað orðanna „3 millj. kr. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 9. apríl 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

FJÁRAUKALÖG 

fyrir árið 1952. 

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

kr. 

# 
g
e
 e 

bykki minu: 

1. gr. 

i 2. gr. laganna komi: 12 millj. kr. 

lög þessi og ég staðfest þau med sam- 

Ólafur Thors. 

Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í fjárlögum fyrir árið 1952, eru veittar 
58 832 808.91 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2. gr. 

2. gr. 
Til viðbótar við gjöldin í 3. gr. A. er veitt: 

Póstmál .........000000 0000 
en tekjur fóru kr. 336 656.24 fram úr fjárlagaáætlun. 
Síminn .........200000.00n0 ens 
af kr. 5 000 574.53 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Áfengisverzlun ríkisins .................00..00 0... nr. 
en brúttótekjur urðu kr. 508 948.45 umfram fjárlagaáætlun. 
Tóbakseinkasala ríkisins ..........000.0000000 0000... 0... 
en brúttótekjur urðu kr. 8 863 135.78 umfram fjárlagaáætlun. 
Ríkisútvarpið ............0200200.00eenses 
en tekjur fóru kr. 480 356.40 fram úr fjárlagaáætlun. 

Viðtækjaverzlunin .............00000 0000. n nn 
af kr. 522 208.59 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg ...........2..00000 0200... 0... 
af kr. 428 197.52 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

588 172.35 

2 538 797.34 

1168 775.83 

392 021.23 

1629 484.23 

267 082.98 

270 274.75



17. 

18. 

. Tunnuverksmidjur ríkisins 

. Innkaupastofnun rikisins 
af kr. 276 372.85 tekjum umfram fjårlagaåætlun. 

. Vifilsstadabu 

Aburðarsala ríkisins 

af kr. 225 307.47 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

Grænmetisverzlun ríkisins 

af kr. 274 664.28 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

Landssmiðjan 

af kr. 908 666.48 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

sr... 

en tekjur fóru kr. 590 561.59 fram úr fjárlagaáætlun. 

af kr. 662 058.31 brúttótekjum. 

Kleppsbú 
af kr. 385 813.72 brúttótekjum. 

Kópavogsbú 
af kr. 89 758.05 brúttótekjum. 

Skólabúið á Reykjum í Ölfusi 
af kr. 326 160.84 brúttótekjum. 

Skólabúið á Hólum 
en Þbrúttótekjur urðu kr. 298 210.77. 

Skólabúið á Hvanneyri 
af kr. 784 169.89 brúttótekjum. 

Til viðbótar við gjöldin í 7. gr 
— — A 8 

— —— - 10. — 
— oc 0  — -1.— A. 
— 0 — -11.—B. 
— — — — -1l.— 06. 
— — — — -1.— D. 
— ——— -12% — 
— — — — - 13. — A. 
— — — — - 13. — B. 
— — — — - 13 — €. 
— — — oc -14.—A. 
— — — — -14— B. 
— — — — -15. — A. 
— —  — — - 15. — B. 
— —  — — -16.— A. 
— — — — 17. — 
— —— — - 18 — 
— — — — -19%.— 1. 
— — — — -19%.— 3. 

RN eee eve eee. 

so... . 

so... 

  

00... 

0...00.0..... 

so... 

00.00.0000... 

00.0..000.0... 

00... 

000... 

00... 

so... 

00... 

0000... 

  

kr 79 114.57 

— 192 028.90 

— 792 872.13 

— 590 561.59 

— 100 220.30 

— 660 108.76 

— 380 154.08 

— 82 700.23 

— 293 196.55 

— 309 083.64 

— 783 639.46 

Kr. 11 118 288.92 

kr. 1243 457.51 
— 374 224.44 
— 2202 952.39 
— 1525 688.36 
— 145 581.45 
— 1363 448.10 
— 64 101.17 
— 1695 294.65 
— 4716 896.10 
— 5 249 447.88 
— 1886 287.84 
— 29 871.88 
— 3008 897.45 
— 323 677.44 
— 128 749.52 
— 519 785.88 
— 541 679.53 
— 289 142.01 
— 2152 299.94 
— 1844 279.74 

Kr. 40 424 052.20 
3 500 000.00 
  

. 36 924 052.20 

1955 

18 

12. april



1955 

18 

12. april 

19 

13. april 

36 

Til eignaaukningar samkvæmt 20. gr. Út eru veittar ....... kr. 21 908 756.71 
Inn fóru kr. 12 078 730.31 fram úr fjárlagaáætlun. 

  

Samtals kr. 58 832 808.91 
  

Gjört að Bessastöðum, 12. apríl 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 124 22. des. 1947, um dýralækna. 

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

12. 

þykki mínu: 

1. gr. 
1. gr. laganna orðist svo: 

Á Íslandi skulu vera dýralæknisumdæmi, sem hér segir: 
Gullbringu- og Kjósarsýsluumdæmi: Reykjavík, Hafnarfjörður, Keflavík, Gull- 
bringu- og Kjósarsýsla. 
Borgarfjarðarumdæmi: Borgarfjarðarsýsla, Akraneskaupstaður, Mýrasýsla, 
Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla að Skógarstrandarhreppi. 
Dalaumdæmi: Skógarstrandarhreppur í Snæfellsnessýslu, Dalasýsla og Austur- 
Barðastrandarsýsla. 
Ísafjarðarumdæmi: Vestur-Barðastrandarsýsla, Ísafjarðarsýslur, Ísafjarðar- 
kaupstaður og Árneshreppur í Strandasýslu. 
Húnaþingsumdæmi: Húnavatnssýslur og Strandasýsla að Árneshreppi. 
Skagafjarðarumdæmi: Skagafjarðarsýsla, Sauðárkrókur og Siglufjörður. 
Eyjafjarðarumdæmi: Ólafsfjörður, Akureyri, Eyjafjarðarsýsla og Svalbarðs- 
strandarhreppur og Grýtubakkahreppur í Suður-Þingeyjarsýslu. 
Þingeyjarþingsumdæmi: Suður-Þingeyjarsýsla austan Vaðlaheiðar, Húsavík og 
Norður-Þingeyjarsýsla. 
Áusturlandsumdæmi: Múlasýslur, Seyðisfjörður, Neskaupstaður og Austur- 
Skaftafellssýsla. 

- Rangárvallaumdæmi: Rangárvallasýsla og Vestur-Skaftafellssýsla. 
Selfossumdæmi: Villingaholtshreppur, Gaulverjabæjarhreppur, Stokkseyrar- 
hreppur, Eyrarbakkahreppur, Sandvíkurhreppur, Selfosshreppur, Hraungerðis- 
hreppur, Ölfushreppur, Selvogsshreppur, Hveragerðishreppur og Vestmanna- 
eyjar. 
Laugarásumdæmi: -Gnúpverjahreppur, Hrunamannahreppur, Skeiðahreppur, 
Biskupstungnahreppur, Grímsneshreppur, Laugardalshreppur, Þingvallahrepp- 
ur og Grafningshreppur. 

Meðan ekki fást dýralæknar í hin lögákveðnu dýralæknisumdæmi samkvæmt 
þessari grein, er héraðsdýralæknum skylt án sérstakra launa úr ríkissjóði að segna 
dýralæknisstörfum í þessum umdæmum eftir ákvörðun ráðherra.
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2. gr. 
Sidasta målsgr. 2. gr. laganna fellur nidur. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 13. april 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 29 9. apríl 1947, um vernd barna og ungmenna. 

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

þykki mínu: 

j 1. gr. 
Á eftir 1. málsgr. 37. gr. laganna kemur ný málsgr., svo hljóðandi: 

Hefja skal þegar undirbúning að stofnun og rekstri vistheimilis fyrir stúlkur. 
Ríkisstjórninni er heimilt að leita eftir hentugu húsnæði, sem til kann að vera, 

fyrir vistheimilið og gera samning um afhendingu þess og afnot. Enn fremur er 
henni heimilt að taka til þessara nota húsnæði, sem ríkið á eða hefur umráð yfir. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 16. april 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson. 

LÖG 

um lækningaferðir. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Það er hlutverk laga þessara að auðvelda fólki í byggðum, sem langt eiga að 

sækja til augnlæknis, háls-, nef- og eyrnalæknis og tannlæknis, að ná til þessara sér- 
fræðinga og njóta þjónustu þeirra. 

1955 

19 

13. apríl 

20 

16. apríl 

21 

27. apríl



1955 

21 

27. april 

22 

3. mai 

38 

2. gr. 
Í því skyni, sem í 1. gr. getur, semur ráðherra við nægilega marga hlutaðeigandi 

sérfræðinga um árlegar lækningaferðir um landið með viðkomu og hæfilega langri 
dvöl á þeim stöðum, þar sem ætla má, að þjónustu þeirra sé mest þörf og hennar 
verði auðveldast og almennast notið. 

Þegar því verður við komið, skal fela einum sérfræðingi hverrar greinar að 
ferðast um tiltekinn landshluta, og ef unnt er þeim sérfræðingi, sem búsettur er í 
þeim landshluta. 

3. gr. 
Verja má fé úr ríkissjóði til styrktar lækningaferðum, eftir því sem fjárlög 

heimila á hverjum tíma. 
Það er kvöð á því sveitarfélagi, þar sem sérfræðingur í lækningaferð samkvæmt 

lögum þessum hefur viðdvöl, að það sjái honum fyrir viðunandi ókeypis húsnæði 
til starfa sinna, svo sem i sjúkrahúsi eða læknisbústað staðarins, skólahúsi, sam- 

komuhúsi eða annars staðar, eftir því sem á stendur. 

4. gr. 
Lög þessi ganga í gildi þegar í stað, og falla jafnframt úr gildi lög nr. 12 25. 

jan. 1934, um augnlækningaferðir. 

Gjört í Reykjavík, 27. apríl 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson. 

LÖG 

um breytingar á almennum hegningarlögum, nr. 19 frá 12. febr. 1940. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
30. gr. laganna orðist svo: 

Um heimild dómsmálaráðherra til að fresta ákæru skilorðsbundið og til að 
ákveða, að saksókn skuli niður falla, fer eftir ákvæðum 56. gr. þessara laga svo 
og 24. gr. laga um meðferð opinberra mála, nr. 27 frá 5. marz 1951. 

2. gr. 
Fyrirsögn VI. kafla laganna orðist svo: 

Um skilorðsbundna frestun ákæru og skilorðsbundna dóma. 

3. gr. 
56. gr. laganna orðist svo: 

Þegar aðili hefur játað brot sitt, er dómsmálaráðherra heimilt að fresta um 
tiltekinn tíma ákæru til refsingar út af því, eins og hér segir:
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1. Ut af brotum, sem unglingar å aldrinum 15—21 års hafa framid. 22 
2. Þegar högum sakbornings er þannig háttað, að umsjón eða aðrar ráðstafanir 3. maí 

samkvæmt 3. mgr. 57. gr. má telja vænlegri til árangurs en refsingu, enda sé 
broti ekki svo varið, að almannahagsmunir krefjist saksóknar. 
Skilorðstími má ekki vera skemmri en 1 ár og ekki lengri en 5 ár. Að jafnaði 

skal ákveða hann 2—3 ár. Ráðherra tiltekur hverju sinni upphafstíma frestsins. 
Þegar ákæru er frestað, má setja aðila skilyrði, sem talin eru í 3. mgr. 57. gr., eftir 

því sem hæfa þykir. Breyta má skilyrðum á skilorðstímanum, þar á meðal lengja 
frestinn, en þó ekki fram yfir 5 ár alls. 

Mál aðila má taka upp af nýju, ef réttarrannsókn hefst, áður en skilorðstíma 
lýkur, út af nýju broti, sem hann hefur framið á skilorðstímanum eða áður en 
máli var frestað, svo og ef hann rýfur ella í veigamiklum atriðum skilyrði þau, sem 
honum voru sett. 

Þegar rannsóknardómari telur, að ákæru kunni að verða frestað samkvæmt 
þessari grein, skal hann bera málið undir dómsmálaráðherra og senda honum til- 

lögur sínar. 
Nú er ákæru frestað samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, og skal ráðherra 

þá kynna aðila rækilega skilyrðin og gera honum ljósar afleiðingar skilorðsrofa. 

4. gr. 
57. gr. laganna orðist svo: 

Ákveða má í dómi, að fresta skuli með skilyrðum um tiltekinn tíma: 

a. Ákvörðun um refsingu. 
b. Fullnustu refsingar. 

Skilorðstími má ekki vera skemmri en 1 ár og ekki lengri en 5 ár. Að jafnaði 
skal ákveða hann 2—3 ár. Upphaf skilorðstíma skal ákveðið í dómi hverju sinni. 

Frestun skal vera bundin því skilyrði, að aðili gerist ekki sekur um nýtt brot 
á skilorðstímanum, sbr. 60. gr. Frestun má einnig binda skilyrðum, eftir því sem 
hér segir: 

1. Að aðili sæti á skilorðstímanum umsjón einstakra manna, félags eða stofnunar. 
Aðili skal jafnan sæta slíkri umsjón, ef honum eru sett skilyrði samkvæmt 
2.—5. tölulið hér á eftir. 

2. Að aðili hlíti fyrirmælum umsjónarmanns um dvalarstaði, menntun, vinnu, 

umgengni við aðra menn og notkun tómstunda. 
3. Að aðili neyti ekki á skilorðstímanum áfengis né deyfilyfja. 
4. Að aðili gangist undir dvöl á hæli tiltekinn tíma, ef nauðsyn þykir til bera, allt 

að 18 mánuðum, er venja þarf hann af notkun áfengis eða deyfilyfja, en ella 
allt að 1 ári. 

5. Að aðili gangist undir að þola takmarkanir á umráðum yfir tekjum sínum eða 

öðru, er fjárhag hans varðar. 
6. Að aðili greiði eftir getu fébætur fyrir tjón, sem hann hefur valdið með broti 

sínu. 
Nú er heimilt að dæma aðila fésekt auk refsivistar, og má þá dæma honum að 

greiða fésekt, enda þótt ákvörðun um refsivist eða fullnustu refsivistardóms sé frestað. 

Dómari skal kynna dómfellda rækilega skilyrðin og gera honum ljósar afleið- 
ingar skilorðsrofa. 

5. gr. 
58. gr. laganna orðist svo: 

Þegar umsjón er gerð að skilyrði, ákveður dómsmálaráðherra, hver hana hefur 
á hendi. Dómsmálaráðherra getur af sjálfsdáðum eða eftir tilmælum aðila breytt
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22 fyrirmælum, er umsjónarmaður setur aðila samkvæmt 2., 5. og 6. tölulið 3. mgr. 
3. maí 57. gr. 

Nú hefur aðila verið sett skilyrði um dvöl á hæli samkvæmt 4. tölulið 3. mgr. 
57. gr., og getur dómsmálaráðherra þá vegna breyttra ástæðna fellt skilyrðið niður 
að nokkru leyti eða öllu, að fengnum tillögum forstöðumanns hælis, ef því er að 
skipta. 

6. gr. 
59. gr. laganna orðist svo: 
Ef aðili rýfur í verulegum atriðum skilyrði þau eða fyrirmæli, sem honum hafa 

verið sett samkvæmt 1.—6. tölulið 3. mgr. 57. gr., getur dómsmálaráðherra krafizt, 
að dómari taki málið fyrir af nýju, enda sé skilorðstími ekki liðinn, þegar málið 
kemur fyrir dóm. 

Nú viðurkennir aðili ekki skilorðsrof eða telur sig ekki hafa getað fullnægt 
skilyrðum af ástæðum, sem honum verði ekki gefin sök á, og getur hann þá krafizt 
úrskurðar dómara um það efni. Úrskurður samkvæmt þessari mgr. sætir kæru 
eftir kröfu dómsmálaráðherra eða aðila. 

Þó að skilyrði hafi verið rofin, getur dómari ákveðið með úrskurði, að frestun 

skuli haldast, eftir atvikum með breyttum skilyrðum, þar á meðal um lengd frests- 
ins, þó svo, að gætt sé hámarkstíma samkvæmt 2. mgr. 57. gr. Heimilt er dómsmála- 
ráðherra að kæra þann úrskurð. 

Ef refsing hefur ekki áður verið ákveðin, getur dómari dæmt refsingu, með 
eða án skilorðs. 

Nú hefur refsing áður verið tiltekin í dómi, og ákveður dómari þá fullnustu dóms, 
ef frestur er ekki veittur samkvæmt 3. mgr. þessarar greinar. 

7. gr. 
60. gr. laganna orðist svo: 
Nú hefur réttarrannsókn út af nýju broti aðila hafizt, áður en skilorðstíma lýkur, 

og er dómstólunum þá heimilt að dæma refsingu fyrir það brot sér í lagi án skilorðs, 
en láta skilorðsdóminn haldast. Kemur slíkt einkum til greina, er hið nýja brot 
hefur ekki verið framið af ásettu ráði eða varðar aðeins sektum. Ella tekur dómari bæði 
málin til meðferðar og dæmir þau í einu lagi. Heimilt er að hafa þann dóm skil- 
orðsbundinn. Ef refsing er þá dæmd, skal tiltaka hana eftir reglum 77. gr., hafi hið 
nýja brot verið framið eftir uppsögu héraðsdóms í upphaflega málinu, en eftir 
reglum 78. gr., hafi hið nýja brot verið fyrr framið. 

8. gr. 
61. gr. laganna orðist svo: 
Þegar refsing verður ekki dæmd eða hún fellur niður vegna ákvæða þessa 

kafla, hefur dómurinn ekki ítrekunaráhrif. 

Nú er skilorðsdómur dæmdur, og verður aðili þá ekki sviptur réttindum sam- 
kvæmt 3. mgr. 68. gr. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru frá sama tíma úr gildi felldar 2. málsgrein 

75. gr. og 1. málsgrein 84. gr. laga nr. 19/1940. 

Gjört í Reykjavík, 3. mai 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Bjarni Benediktsson.
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LOG 
um landshåfn i Keflavikurkaupstad og Njardvikurhreppi. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 5. gr. laga nr. 7 22. marz 1955, um breyting á lög- 

um nr. 25/1946, um landshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum, hef 
látið fella meginmál þeirra inn í lög nr. 25 23. apríl 1946, og gef þau út með 
fyrirsögninni: Lög um landshöfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi: 

1. gr. 
Ríkissjóður lætur gera og starfrækja á sinn kostnað hafnarmannvirki í Kefla- 

víkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi innan línu, sem dregin er stytztu leið milli 
Vatnsness og Hákotstanga; að öðru leyti skulu takmörk hafnarinnar ákveðin í 
reglugerð. Ráðherra ákveður gerð og fyrirkomulag hafnarinnar í samráði við vita- 
málastjóra. Til hafnarmannvirkja teljast: Hafnargarðar, hafskipa- og bátabryggjur, 
verbúðir, uppfyllingar, dráttarbrautir, vélar, sem notaðar eru við byggingu hafnar- 
innar eða til fermingar og affermingar í höfninni, lönd, sem höfninni eru nauð- 

synleg vegna byggingar mannvirkjanna, starfrækslu þeirra eða annars, er nauð- 
synlegt má teljast fyrir fjárhagsafkomu hafnarinnar, einnig allar nauðsynlegar 
leiðslur, svo sem vatns- og rafmagnsleiðslur, holræsi o. fl. 

2. gr. 
Til greiðslu kostnaðar, er leiðir af fyrirmælum 1. gr., er ríkisstjórninni heimilt 

að taka lán fyrir hönd ríkissjóðs allt að 25 millj. króna, er endurgreiðist að % úr 
ríkissjóði og að % úr hafnarsjóði. Skal miða hafnargjöld á hverjum tíma, eftir því 
sem fært þykir, við það, að tekjur hafnarinnar nægi til þess að greiða vexti og af- 
borganir að % hlutum stofnkostnaðarins, auk árlegs rekstrarkostnaðar. 

3. gr. 
Sérhver er skyldur til að láta af hendi til landshafnarinnar mannvirki, er þarf 

til að gera höfnina, og svo víðáttumikið land, sem hafnarstjórn og ráðherra telja, að 
þurfi til þess að geta veitt útvegsmönnum og öðrum aðstöðu til notkunar hafnar- 
innar og undir brautir og vegi í þarfir hennar, svo og leyfa, að tekið verði í landi 
hans, hvort heldur grjót, möl eða önnur jarðefni, og þola þær eignakvaðir, óhagræði 
eða takmörkun á afnotarétti, sem hafnargerðin hefur í för með sér, allt gegn því, að 
fullar bætur komi fyrir. Náist ekki samkomulag um bætur, skulu þær ákveðnar með 
mati tveggja dómkvaddra manna að tilkvöddum báðum málsaðilum. Kostnaður við 
matið greiðist úr sjóði hafnarinnar, Nú vill annar hvor málsaðili ekki una mati, og 
getur hann krafizt yfirmats, en gera skal hann það innan 14 daga frá því er mats- 
gerð er lokið. Yfirmatið skal framkvæmt á sama hátt af 4 dómkvöddum mönnum. 

Kostnaðinn við yfirmatið greiðir sá, er þess hefur krafizt, ef matsupphæðinni 
verður ekki breytt meira en sem nemur 10% af hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð, 
ella greiðist kostnaðurinn úr sjóði landshafnarinnar. 

Ráðherra er heimilt að kaupa fyrir hönd ríkissjóðs núverandi hafnarmannvirki 
í Keflavík og Njarðvíkum, þó ekki hærra verði en sem nemur byggingarkostnaði að 
frádregnu framlagi ríkissjóðs til mannvirkjanna. 

Heimilt er ráðherra að fresta byggingu hafnarinnar að nokkru eða öllu leyti, þar 
til samningar hafa tekizt um kaupin. 
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4. gr. 
Stjórn hafnarinnar skipa 5 menn: Hafnarstjóri, skipaður af ráðherra þeim, er 

fer með hafnarmál, og fjórir meðstjórnendur, þrír kosnir af sameinuðu Alþingi og 
einn kosinn af bæjarstjórn Keflavíkurkaupstaðar og hreppsnefnd Njarðvíkurhrepps. 
Hafnarstjórn skal kosin til fjögurra ára í senn. 

5. gr. 
Með strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera í sjó fram bryggjur eða 

önnur mannvirki, né fylla upp eða dýpka út frá landi nema samkvæmt leyfi stjórnar 
landshafnarinnar. Sá, sem vill gera eitthvert slíkt mannvirki, skal senda hafnar- 

stjórn beiðni um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, ef 
með þykir þurfa, í tvennu lagi, og heldur hafnarstjórn öðru eintakinu. 

Sá, sem fengið hefur slíkt leyfi, skal skyldur að halda mannvirkinu svo við, 
að engin hætta stafi af því. Þessi ákvæði gilda einnig um þau mannvirki, er þegar 
hafa verið gerð á hafnarsvæðinu. 

Brot gegn þessari grein varða sektum frá 500--20000 kr., og hafnarstjórn getur 
látið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda. 

6. gr. 
Eignum og tekjum hafnarsjóðs má aðeins verja í þágu hafnarinnar, sbr. 1. og 

2. gr. Ríkissjóður ábyrgist skuldbindingar hafnarinnar, og hafnarstjórn ber ábyrgð 
á eignum hennar. 

7. gr. 
Hafnarstjórn má ekki án leyfis ráðuneytisins selja eða veðsetja fasteignir hafn- 

arinnar né kaupa nokkrar nýjar fasteignir, taka stórlán til lengri tíma en svo, að þau 
verði borguð aftur af tekjum þess árs, sem fer í hönd, né endurnýja slík lán, eða 
fresta borgunartímanum og ekki heldur sera nein þau mannvirki við höfnina, sem 
eru svo stórvaxin, að árstekjurnar hrökkvi ekki til að koma þeim í framkvæmd. 

8. gr. 
Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald hafnarvirkja 

og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar er heimilt að innheimta gjöld þau, er 
hér segir: 

1. Árlegt gjald af bryggjum og öðrum mannvirkjur, sem gerð eru samkv. 5. gr. 
2. Af skipum og bátum, er hafna sig á landshöfninni, og farmi þeirra: 

a. Skipagjald, ákveðið með tilliti til stærðar skipa þeirra, er hafna sig. 
b. Vörugjald. — Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farmskrá 

skipsins eiga að fara til annarra hafna á landinu, ef þær eru ekki settar 
á land. 

c. Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur hafnarinnar. 
d. Festargjald af skipum, sem nota festar hafnarinnar. 
e. Allt að 1% af andvirði afla þeirra skipa og báta, sem leggja afla sinn á land 

innan hafnarsvæðisins eða hafa þar uppsátur. 
f. Leigu af verbúðum og öðrum mannvirkjum og af grunnum og lendum 

hafnarinnar. 
Gjöld þessi, sem og gjöld fyrir afnot af öðrum eignum hafnarinnar, skulu 

ákveðin í reglugerð, sem hafnarstjórn semur og ráðherra staðfestir, og skal í henni 
ákveða, hver skuli greiða þau og innheimta. 

Herskip og skemmtiskip skulu undanþegin gjöldum til hafnarinnar samkv. 
tölulið 2 a. Gjöld þessi má taka lögtaki.
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9. gr. 
Reikningsår hafnarinnar er almanaksårid. 

10. gr. 
Fyrir nóvemberlok hvers árs ber hafnarstjórn að leggja frumvarp til áætlunar 

um tekjur og gjöld hafnarinnar á komandi ári fyrir ráðherra til samþykktar ásamt 
nauðsynlegum skýringum á einstökum gjalda- og tekjuliðum. 

11. gr. 
Nú hefur hafnarstjórn í hyggju einhverjar meiri háttar framkvæmdir við 

höfnina, eða hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykki ráðherra þarf 
til, og skal hún þá senda ráðuneytinu sérstaka tillögu um það efni svo tímanlega, 
að samþykki ráðuneytisins geti komið til, áður en gengið er endanlega frá fjár- 

hagsáætlun. 

12. gr. 

Komi það í ljós, þegar fram á árið líður, að óumflýjanlegt sé að sinna ein- 

hverjum framkvæmdum utan áætlunar eða fara fram úr áætluðum fjárhæðum, ber 

hafnarstjórn að tilkynna það ráðuneytinu í tæka tíð og leita samþykkis þess, til 

þess að víkja megi frá áætluninni. 

Eigi má hefja verkið né stofna til umframgreiðslu, fyrr en samþykki ráðherra 

er fengið. 

13. gr. 

Við lok hvers reikningsárs og ekki síðar en fyrir febrúarlok skal hafnarstjórn 

gera reikning yfir tekjur og gjöld hafnarinnar á hinu liðna ári og efnahagsreikn- 

ing hennar. Reikningana skal endurskoða af tveim endurskoðendum, sem kosnir 

eru af sameinuðu Alþingi til 4 ára í senn. Hafnarstjórn sendir þá síðan til ráð- 

herra til úrskurðar. 

14. gr. 
Að öðru leyti skal ákveða með reglugerð allt það, er lýtur að greiðri og hættu- 

lausri umferð um höfnina, góðri reglu og öðru höfninni viðvíkjandi, er við þykir 
eiga. Í reglugerðinni má ákveða sektir fyrir brot gegn henni, 20—10000 kr. 

Sektir samkvæmt lögum þessum renna í hafnarsjóð. 

15. gr. 
Með mál, sem rísa út af brotum á lögum þessum og reglugerðum, sem settar 

verða samkvæmt þeim, skal fara að hætti opinberra mála. 

16. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 55 25. maí 1950. 

Gjört í Reykjavik, 6. mai 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Olafur Thors. 
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LÖG 
um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1952. 

Forseti ÍsLanDs 

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

Rikisreikningurinn fyrir árið 1952 samþykkist með eftirgreindum niðurstöðu- 
tölum: 

Innborganir: 

Tekjur samkvæmt 2. 

Eignahreyfingar samkv. 
Greiðslujöfnuður 

Útborganir: 
Gjöld samkvæmt 7. gr. 

B. 

fjárlaga .. 

20. gr. fjárlaga 
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Áætlun: 

kr. 287 850 000.00 
— 84 893 378.00 
— 10 000.00 
— 1935 000.00 
— — 1500 000.00 
— 5950 000.00 

Reikningur: 

kr. 317 222 003.78 
— 94 478 438.35 
— 2 061.24 
— 3 636 768.15 
— 4 724 242.80 
— 87 992 322.76 
— 4110 436.25 

  

Kr. 382 138 378.00 Kr. 512 166 273.33 
  

fjárlaga .. 

Áætlun: 

kr. 3 783 775.00 
— 438 035.00 
— 3 544 170.00 
— 5 192 834.00 
— 777 530.00 
— 4928 900.00 
— 22 600 776.00 
— 1 575 686.00 
— 8562 945.00 
— 2250 000.00 
— 24 981 170.00 
— 33978 221.00 
— 5003 000.00 
— 10 641 205.00 
— 3582 617.00 
— 5 521 442.00 
— 50 771 722.00 
— 4222 083.00 
— 5 702 790.00 
— 38 560 859.00 
— 4981 300.00 
— 1701 220.00 
— 6807 361.00 
— 41 129 113.00 
— 11 158 231.00 
— 25 000 000.00 

Reikningur: 

kr. 5 027 232.51 
— 812 259.44 
— 3 705 771.72 
— 7 031 982.01 
— 820 319.31 
— 5 249 915.07 
— 24126464.36 
— 1721 267.45 
— 9 926 393.10 
— 2314 101.17 
— 26 676 464.65 
— 38695 117.10 
— 10 252 447.88 
— 12 527 492.84 
— 3 225 152.30 
— 5 551 313.88 
— 53 780 619.45 
— 4 545 760.44 
— 5 831 539.52 
— 39 080 644.88 
— 4 955 297.17 
— 1699 720.00 
— 5 342 843.74 
— 41 670 792.53 
— 11 447 373.01 
— 27 152 299.94
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27. Gjöld samkvæmt 19. gr. 2. fjárlaga .. kr. 3500 000.00 24 
28. — — 19. — 3. — .. — 1500 000.00 kr. 4508 127.95 7. maí 
29. Eignahreyfingar samkv. 20. gr. fjárlaga — 47 076 075.00 — 154 487 559.91 

Greiðslujöfnuður ..................... — 2665 318.00 
  

Kr. 382 138 378.00 Kr. 512 166 273.33 
  

Gjört að Bessastöðum, 7. maí 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Eysteinn Jónsson. 

LÖG AÐ 
um breyting á lögum nr. 23 16. febr. 1953, um leigubifreiðar í kaupstöðum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað 1. málsl. 2. málsgr. 1. gr. laganna komi: 
Samgöngumálaráðuneytinu er enn fremur heimilt, að fengnum tillögum hlutað- 

eigandi stéttarfélags og meðmælum bæjarstjórnar, að takmarka fjölda leigubif- 
reiða í Reykjavík, í Hafnarfirði, á Akureyri, á Siglufirði, í Keflavík og í Vestmanna- 
eyjum, hvort heldur er fólks- eða vörubifreiðar, annað hvort eða hvort tveggja. 
Óheimilt er þó að skerða atvinnuréttindi þeirra manna, sem á lögmætan hátt 
stunda leigubifreiðaakstur og eru fullgildir félagar í hlutaðeigandi stéttarfélagi, 
þegar lögin taka gildi. 

2. gr. 
Á eftir 1. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi: 
Leyfi til leigubifreiðaaksturs samkvæmt lögum þessum má einungis ráðstafa 

eftir reglugerð, sem samgöngumálaráðherra setur, að fengnum tillögum hlutaðeig- 
andi stéttarfélags. 

Í reglugerðinni skal ákveðið, að við ráðstöfun slíkra leyfa skuli þeir, sem áður 
hafa stundað akstur leigubifreiða, sitja fyrir eftir starfsaldri, nema sérstakar 
ástæður mæli því í gegn, enda verði fyrir það girt, að atvinnuleyfin geti orðið verzl- 
unarvara. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 7. maí 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 7 12. jan. 1945, um jardræktar- og husagerdar- 
, 

samþykktir í sveitum. 

Forseti ISLANDS 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

9. gr. laganna orðist svo: 

Verja skal úr ríkissjóði á næstu 6 árum samtals allt að 6 millj. kr. til greiðslu 

helmings af kostnaðarverði þeirra véla og verkfæra, kominna á ákvörðunarstað, er 

vélanefnd telur þörf á til ræktunarframkvæmda samkvæmt lögum þessum. Þau 

ræktunarsambönd og félög skulu sitja fyrir um vélakaup, sem enn hafa ekkert fé 

fengið úr framkvæmdasjóði til kaupa á nauðsynlegum vélum og verkfærum, og 

enn fremur þau ræktunarsambönd og félög, er hafa keypt vélar, er reyndust lítt 

nothæfar fyrir íslenzka staðhætti. Styrkurinn veitist aðeins til kaupa á nýjum og 

vönduðum vélum og greiðist jafnóðum og vélarnar eru keyptar. 

2. gr. 

10. gr. laganna orðist svo: 

Að fengnum tillögum framkvæmdastjórnar samþykktarsvæðis ákveður véla- 

nefnd árlega fyrir hvert samþykktarsvæði gjald fyrir notkun véla og verkfæra, 

sem keypt eru og notuð samkvæmt lögum þessum. Ber að ákveða gjaldið þannig, 

að það nægi fyrir öllum venjulegum rekstrarkostnaði, og sé þar með talið hæfilegt 

viðhalds- og fyrningargjald, er miðist við, að það nægi til að endurnýja vélar og 

verkfæri, jafnóðum og þau verða ónothæf. Nú reynist gjaldið of lágt til að standa 

undir rekstrarkostnaði eitthvert ár, og ber vélanefnd þá að ákveða viðbótargjald 

fyrir vélanot það ár. Vélanefnd ákveður, hvað sé hæfilegt að leggja til hliðar fyrir 

viðhaldskostnaði, og enn fremur ákveður hún fyrningargjaldið. Nú er vél ekki 

notuð einhvern tíma eða minna en meðalnotkun slíkrar vélar nemur, og er véla- 

nefnd þá heimilt að lækka fyrningargjaldið hlutfallslega. 

Búnaðarfélag Íslands skal innheimta fyrningargjaldið í lok hvers reikningsárs 

og leggja það í sérstakan fyrningarsjóð, er verði í vörzlu þess. 

Búnaðarfélag Íslands annast reikningshald sjóðsins og ávísar úr honum eftir 

tillögum vélanefndar ríkisins. Hvert samband heldur séreign sinni í sjóðnum. Fyrn- 

ingarsjóðinn skal ávaxta í Búnaðarbanka Íslands. Þó er heimilt að ávaxta séreignir 

einstakra ræktunarsambanda í sparisjóðum eða bönkum, er starfandi eru á svæði 

hlutaðeigandi búnaðarsambands. Hvert ræktunarsamband skal í lok hvers reikn- 

ingsárs senda Búnaðarfélagi Íslands reikning ræktunarsambandsins og skýrslu um 

starfsemi þess á árinu, ásamt skilagrein fyrir fyrningargjaldinu. 

Óheimilt er Búnaðarfélagi Íslands að greiða jarðræktarframlag einstaklingum 

eða félögum innan ræktunarsambands, meðan það eða þau hafa ekki gert full reikn- 

ingsskil að dómi stjórnar Búnaðarfélags Íslands (sbr. jarðræktarlög). Nú hafa 

reikningar og skilagrein ekki borizt stjórn Búnaðarfélags Íslands fyrir byrjun 

júnímánaðar næst eftir lok reikningsárs ræktunarsambands eða félags, og er 

stjórn Búnaðarfélags Íslands þá heimilt að kveða svo á, að stjórn eða framkvæmda- 

stjóri hlutaðeigandi ræktunarsambands eða félags greiði dagsektir, sem hún ákveð-
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ur, allt að 100.00 kr., þar til úr þessu er bætt að dómi stjórnar Búnaðarfélags 
Íslands. Sektirnar renna í vélasjóð. 

Heimilt er ræktunarsamböndum og félögum með samþykki Búnaðarfélags Ís- 
lands að hafa allt að helmingi fyrningargjaldsins í rekstri sínum gegn sýsluábyrgð 
og sömu vöxtum og innlánsvextir í Búnaðarbankanum eru. 

3. gr. 
14. gr. laganna orðist svo: 

Nú hefur jarðræktarsamþykkt verið komið á og starfsemi hafin samkvæmt 
fyrirmælum hennar, og skal þá stjórn Búnaðarfélags Íslands senda hlutaðeigandi 
sambandi óskert jarðræktarframlag hvers samþykktarsvæðis, nema það hafi ekki 
lagt í fyrningarsjóð svo sem lög og reglugerð mæla fyrir um, en þá er henni skylt 
að draga þá fjárhæð, sem vangreidd er, frá jarðræktarframlagi því, er greiða ber 
vegna jarðabóta, sem unnar eru að öllu eða einhverju leyti með vélum og verk- 
færum hlutaðeigandi ræktunarsambands og á félagssvæði þess. Ákvæði þetta kemur 
þó ekki til framkvæmda fyrr en 1. jan. 1956 og verður aðeins beitt um fyrningar- 
sjóðsgjald og jarðræktarframlög, er falla í gjalddaga í árslok 1955 og síðar. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin 1. nr. 114 1947 og 

2.—3. gr. laga nr. 62 1950. 

Gjört í Reykjavík, 8. mai 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 20 31. jan. 1952, um landnám, nýbvggðir 

og endurbvggingar i sveitum. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað „2%“ í 17. gr. laganna komi: 314%. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 9. mai 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 
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LOG 

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- 

bykki mínu: 

1. gr. 

4. gr. laganna orðist svo: 

Koma skal upp svo fljótt sem verða má sjúkrahúsum eða sjúkrahúsdeildum 
til fullnægingar ákvæðum 1.—3. gr. Kostnaður við byggingu og rekstur slíkra sjúkra- 
húsa eða sjúkrahúsdeilda greiðist úr gæzluvistarsjóði. 

2. gr. 
Á eftir 11. gr. laganna komi ný grein, er orðist svo: 

Nú vilja félög, eitt eða fleiri saman, sem starfa að bindindis- eða líknarmál- 
um, reisa og reka á sinn kostnað hæli til aðhlynningar og lækningar drykkjusjúku 
fólki, og er þá heimilt að veita til þess styrk úr gæzluvistarsjóði, að því tilskildu, 
að ráðherra staðfesti reglugerð slíkra stofnana, enda séu þær háðar sérstakri um- 
sjá og eftirliti heilbrigðisstjórnar. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 9. mai 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ingólfur Jónsson. 

LÖG 
um breyting á jarðræktarlögum, nr. 45 17. maí 1950. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Síðasti málsl. 1. málsgr. 4. gr. laganna orðist svo: 

Framlag ríkissjóðs skal þó aldrei fara fram úr því, að ríkið greiði sinn hluta 
af fullum launum 15 ráðunauta. 

2. gr. 
Fyrri málsl. 2. málsgr. 5. gr. laganna orðist svo: 

Laun héraðsráðunauta greiðast að jöfnu úr ríkissjóði og af hlutaðeigandi bún- 
aðarsamböndum.
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3. gr. 
11. gr. laganna breytist å bessa leid: 

1. Fyrir orðin „helmingur rekstrarkostnaðar“ í IIL lið (vélgrafnir skurðir) komi: 

650, rekstrarkostnaðar. 
2. IV. liður orðist svo: 

Jarðrækt: Vinnsla og jöfnun lands vegna túnræktar: 
a. Ræktun sanda .............000. 0... eens kr. 150.00 pr. ha. 
b. Ræktun annars lands ...........0.00 000... s.n. — 200.00 — — 

3. V. liður orðist svo: 
Grjótnám úr ræktunarlandi, þar sem grjót er ekki seljanlegt, kr. 4.00 

pr. mið. 
4. Á eftir VII. lið bætast nýir liðir, svo hljóðandi: 

a. Garðávaxtageymslur, steyptar, með þaki úr varanlegu efni, kr. 5.50 pr. mö. 
b. Súgþurrkunarkerfi í þurrheyshlöður, miðað við sólfflöt, kr. 5.00 pr. m?. 

5. Aftan við greinina bætist: 
Greiðsla jarðabótaframlags til jarðabótamanna er bundin því skilyrði, að 

ræktunarsamband eða félag það, sem þeir eru félagar í, hafi gert Búnaðarfélagi 
Íslands full reikningsskil fyrir síðastl. ár og greitt lögboðið gjald í fyrningar- 
sjóð, sbr. lög um jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum, enda hafi 
jarðabætur þær, sem framlag er veitt á að því sinni, verið unnar að öllu eða 
einhverju leyti með vélum og verkfærum, sem voru á vegum hlutaðeigandi 

ræktunarsambands eða félags. 

4. gr. 
Í stað 2. málsgr. 12. gr. laganna komi: 
Á framlag ríkissjóðs til jarðabóta samkv. 11. og 15. gr., að viðbættri verðlags- 

uppbót þeirri, sem ákveðin er í 1. málsgr. þessarar greinar, greiðist 15% álag. 
Af jarðabótaframlögum þeim, sem talin eru í 11. gr. að viðbættri verðlags- 

uppbót og álagi, renna 5% til hlutaðeigandi búnaðarfélags til sameiginlegra félags- 
þarfa, nema af vélgröfnum skurðum. Af framlagi til þeirra greiðist 3%. 

Nú lætur framræslu- eða áveitufélag, sem sett hefur sér samþykkt, er hlotið 
hefur staðfestingu stjórnarráðsins, ræsa fram lönd félagsmanna sinna, og á þá 
félagið rétt á að fá til sameiginlegra félagsþarfa þau 3%, sem greidd eru af jarða- 
bótaframlögum vegna skurða, er félagið lætur grafa. 

5. gr. 
Í stað orðanna „flóðgarða og flóðsátta %3 kostnaðar“ í 23. gr. laganna komi: 

flóðgarða !"% kostnaðar, en bygginga flóðgátta og vatnsbrúa % kostnaðar. 

6. gr. 
Ákvæði til bráðabirgða verði á þessa leið: 

Meðan eigi er að dómi Búnaðarfélags Íslands völ á nægilega mörgum búfræði- 
kandidötum til að gegna héraðsráðunautsstörfum, má til bráðabirgða og til eins 
árs í senn ráða búfræðinga með venjulegri búfræðimenntun, enda samþykki 
Búnaðarfélag Íslands. 

Til ársloka 1960 skulu þau býli, er hafa minna en 10 ha tún, njóta 450 króna 
framlags á ha til jarðræktar og 3 kr. á hvern m3 í handgröfnum skurðum, ef ekki 
þykir að dómi Búnaðarfélags Íslands fært að fá skurðgröfu til að vinna verkið, 
hvort tveggja að viðbættri verðlagsuppbót. 

Til ársloka 1955 skal þúfnasléttun í túni njóta 450 kr. framlags á ha, að viðbættri 
verðlagsuppbót. 

7 
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7. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. januar 1956, og greiðist framlag á umbætur unnar 

1955 samkvæmt þeim. Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 8 24. jan. 1952, um breyt. 
á jarðræktarlögum, nr. 45 17. maí 1950. 

Gjört í Reykjavik, 9. mai 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

LÖG 

um bæjarstjórn í Kópavogskaupstað. 

Forseti ÍsLanDs 

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

1. gr. 
Kópavogshreppur skal vera kaupstaður og sérstakt lögsagnarumdæmi. Nær 

umdæmið yfir allan núverandi Kópavogshrepp og heitir Kópavogskaupstaður. 
Umdæmi þetta er hér eftir sem hingað til í alþingiskjördæmi Gullbringu- og 

Kjósarsýslu. Þar sem í lögum þessum er talað um kaupstað eða kaupstaðarbúa, 
er átt við allt hið nýja umdæmi og íbúa þess. 

2. gr. 
Skipa skal sérstakan bæjarfógeta í Kópavogskaupstað, og greiðast laun hans 

úr ríkissjóði samkvæmt 8. gr. laga nr. 60 12. marz 1945, um laun starfsmanna 
ríkisins. Hann hefur á hendi sömu störf og sýslumönnum og bæjarfógetum eru 
falin, hverjum í sínu umdæmi, dómarastörf, lögreglustjórn, gjaldheimtu á tekjum 
ríkissjóðs og önnur störf, gegn þóknun þeirri, er sýslumönnum og bæjarfógetum 
er ákveðin í lögum. 

3. gr. 
Verzlunarlóð kaupstaðarins skal vera landsvæði allt innan núverandi tak- 

marka Kópavogshrepps. 

4. gr. 
Málefnum kaupstaðarins skal stjórnað af bæjarstjórn. Í henni eru kjörnir bæjar- 

fulltrúar, kosnir af bæjarbúum, sem kosningarrétt hafa eftir gildandi lögum. 
Bæjarstjórn kýs bæjarstjóra og ákveður laun hans, enda greiðast þau úr 

bæjarsjóði. 

5. gr. 
Um kosningu bæjarfulltrúa, tölu þeirra og kjörtímabil fer samkv. lögum um 

sveitarstjórnarkosningar. 

6. gr. 
Bæjarstjórn kýs sér forseta úr flokki bæjarfulltrúa, og stjórnar hann umræðum 

á fundum og sér um, að það, sem ályktað er, sé ritað í gerðabók. Fundir bæjar- 
stjórnar skulu fara fram í heyranda hljóði. Einstök mál má þó ræða innan luktra 
dyra, þegar bæjarstjórn ákveður.
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Til þess að lögmæt ákvörðun sé gerð, verður minnst helmingur bæjarfulltrúa 30 

að vera á fundi. Atkvæðamagn skal ávallt ráða. Séu jafnmörg atkvæði með og móti, 11. maí 

fellur atkvæðisefnið, nema við kosningar, þá ræður hlutkesti. Um kosningu nefnda 
skal farið samkv. lögum um sveitarstjórnarkosningar. 

Það skal kunngert bæjarbúum, hvar og hvenær bæjarstjórn heldur almenna 
fundi. Aukafundi má halda, þegar bæjarstjóra þykir nauðsyn til bera eða þegar 
minnst helmingur bæjarfulltrúa æskir þess. Bæjarstjóri skal á undan fundum 
skýra bæjarfulltrúum frá, hver málefni koma fyrir. Allir bæjarfulltrúar, sem eru 
á fundi, skulu rita nöfn sín undir gerðabókina, strax og bókun er lokið, og á sér- 
hver fulltrúi rétt á að fá ágreiningsatriði sitt stuttlega bókað. 

Bæjarstjórn setur sjálf fundarsköp sín, en ráðherra staðfestir þau. 

7. gr. 
Framkvæmd ákvarðana þeirra, sem bæjarstjórn tekur, og forstaða bæjarmálefna 

er á hendi bæjarstjóra, nema þar, sem annað er sérstaklega ákveðið af bæjarstjórn. 
Virðist forseta einhver ákvörðun bæjarstjórnar ganga út yfir valdsvið hennar, 

vera gagnstæð lögum eða skaðleg fyrir bæjarfélagið eða miði til að færast undan 
skyldum þeim, er á því hvíla, má hann fella hana úr gildi um sinn með því að rita 
álit sitt um hana í gerðabókina. Um þetta skal hann, svo fljótt sem verða má, senda 

ráðherra skýrslu, og leggur hann úrskurð á málið. Eftirrit af skýrslu forseta skal 

senda bæjarstjórninni, svo að hún geti gert athugasemdir við hana, áður en hún 

fer til ráðherra. 
Með samþykkt, er ráðherra staðfestir, skal setja fastar nefndir til að fara með 

einstök bæjarmál, og skal í henni kveðið á um skipun, verksvið og vald þeirra. 
Þó má bæjarstjórn fela einum eða fleiri bæjarfulltrúanna framkvæmd einstakra 
bæjarstarfa eftir reglum, er hún setur um það. 

Allir bæjarfulltrúar eru skyldir að taka að sér þau sérstöku bæjarstörf, sem 
þeim eru falin á hendur. Fyrir nefndarmenn kosna utan bæjarstjórnar gilda sömu 
synjunarástæður og starfstímatakmörk og um bæjarfulltrúana. 

8. gr. 
Í málefnum, er snerta uppeldi og fræðslu barna, hefur formaður skólanefndar 

sæti og tillögurétt á fundum bæjarstjórnar, en atkvæðisrétt því aðeins, að hann 

sé bæjarfulltrúi. 

9. gr. 
Bæjarstjórn skipar sýslunarmenn bæjarins og veitir þeim lausn. 
Lögregluþjóna og næturverði skipar bæjarstjórn eftir tillögu bæjarfógeta, en 

hann getur veitt þeim lausn án samþykkis bæjarstjórnar. 
Bæjarstjórn gerir tillögur um skipun yfirsetukvenna og sáttanefndarmanna. 

10. gr. 
Bæjarstjórn ræður byggingarmálum bæjarins, en byggingarnefnd annast fram- 

kvæmd þeirra. Skipa hana bæjarstjóri, sem er formaður hennar, og fjórir menn, 
er bæjarstjórn kýs, tvo úr sínum flokki. 

Þyki lóðareiganda eða lóðarhafa rétti sínum hallað með úrskurði bæjarstjórnar 
eða byggingarnefndar, má skjóta honum til ráðherra. 

Nú þykir bæjarstjórn rétt, að sett verði fyllri ákvæði um byggingarmál bæjarins 
en þá eru í lögum, og má setja þau með samþykkt, er bæjarstjórn semur eftir til- 
lögum byggingarnefndar og ráðherra staðfestir. 

Í byggingarsamþykkt má ákveða sektir fyrir brot svo og setja reglur um 
greiðslu þess kostnaðar, er ákvæði byggingarsamþykktar hafa í för með sér. Svo
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30 má og ákveða þar hæfileg gjöld fyrir leyfi þau, sem bæjarstjórn og byggingar- 
11. maí nefnd veita. 

11. gr. 
Bæjarstjórn ræður hafnarmálum bæjarins samkv. almennum hafnarlögum. 

12. gr. 
Bæjarstjórn og bæjarstjóri sérstaklega skal hafa nákvæmar sætur á fjárstjórn 

bæjarins og sjá um, að skattar, útsvör og aðrar tekjur séu rétt heimtar og í tækan 
tíma og teknar lögtaki, ef þess þarf með; enn fremur sæta þess, að geymt sé og 
eftir atvikum ávaxtað fé bæjarins, þangað til á því þarf að halda til þess að greiða 
gjöld hans. Bæjarstjórn hefur ábyrgð á innstæðum, skuldabréfum og öðrum eignum 
bæjarins. 

13. gr. 
Gjaldkeri skal, þegar þess er krafizt, gefa bæjarstjórninni nákvæma skýrslu, 

er sýni bæði hvað goldizt hafi í bæjarsjóð og hvað úr honum hafi verið greitt. 
Eigi má greiða neitt úr bæjarsjóði nema eftir ávísun bæjarstjóra. Bæjarstjóri 
ávísar útgjöldum kaupstaðarins samkvæmt reglum þeim, sem um það eru settar í 
samþykktinni um stjórn málefna kaupstaðarins. 

14. gr. 
Fyrir opinber uppboðsþing, sem bærinn lætur halda í sínar þarfir, skal ekkert 

gjald greiða í ríkissjóð. 

15. gr. 
Bæjarstjórninni er skylt að láta ríkisstjórninni og hagstofunni í té skýrslur 

þær, sem beðið er um, svo sem um fólkstölu, skepnuhöld, atvinnuvegi og annað 
ástand. 

16. gr. 
Bæjarstjórnin má ekki án samþykkis ráðherra takast á hendur neina skuld- 

bindingu til langframa, sem hvílir ekki á henni samkvæmt lögum, ekki taka af inn- 
stæðufé bæjarins, ekki selja né veðsetja fasteignir hans né kaupa nýja fasteign, 
ekki taka stærri lán eða til lengri tíma en svo, að þau verði borguð aftur af tekjum 
þess árs, sem í hönd fer, né heldur endurnýja slík lán eða fresta greiðslu þeirra. 

17. gr. 
Þegar við lok hvers reikningsárs skal gjaldkeri semja reikning um tekjur og 

gjöld bæjarins umliðið ár og senda bæjarstjóra fyrir lok marzmánaðar. Lætur 
bæjarstjóri reikninginn liggja bæjarbúum til sýnis fimmtán daga á hentugum, aug- 
lýstum stað. 

Endurskoðendur kaupstaðarins eru tveir, og kýs bæjarstjórn þá hlutfallskosn- 
ingu. Starf það hafa þeir á hendi í þrjú ár og mega ekki eiga sæti í bæjarstjórn 
þann tíma. Þeir hafa þóknun úr bæjarsjóði fyrir starfa sinn. Auk reikninga bæjar- 
sjóðs skulu þeir rannsaka reikninga þeirra sjóða og stofnana, sem bæjarstjórn 
hefur umsjón með. Þeir skulu hafa lokið rannsókn á reikningunum innan mán- 
aðar frá því, er þeir fengu þá í hendur. 

Þegar gjaldkeri hefur svarað athugasemdum endurskoðenda — en það skal 
hann hafa gert innan fimmtán daga — skal leggja reikninginn fyrir bæjarstjórn, 
er úrskurðar hann og veitir gjaldkera kvittun. Þó má enginn taka þátt í úrskurði, 
er snertir þau störf, er honum hafa verið sérstaklega á hendur falin. 

Nú vill reikningshaldari eða annar, sem hlut á að máli, eigi viðurkenna, að 
úrskurður bæjarstjórnar sé réttur, enda sé honum lögð peningaábyrgð á hendur, 
og má hann þá skjóta málinu til dómstólanna.
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Þegar lagður hefur verið úrskurður á reikning gjaldkera, á að auglýsa ágrip 30 
af honum, er bæjarstjóri semji. Á það ágrip að vera svo fullkomið, að í því séu til- 11. maí 
greind aðalatriði í tekjum og gjöldum bæjarins. 

18. gr. 
Fyrir lok septembermánaðar ár hvert skal senda ráðherra reikninga yfir um- 

liðið reikningsár. 

Komi það fram, að bæjarstjórn hafi greitt ólögmæt gjöld, neitað að greiða 
gjöld, er hvíla á bænum að lögum, eða á annan hátt ranglega beitt valdi sínu, skal 
ráðherra gera þær ráðstafanir, er við þarf, og — ef nauðsyn krefur — með lög- 
sókn koma fram ábyrgð á hendur þeim bæjarfulltrúum, sem átt hafa þátt í þess- 
um ályktunum. 

19. gr. 
Bæjarstjórn semur reglugerð fyrir slökkviliðið, en ráðherra staðfestir hana. 

Má ákveða sektir fyrir brot gegn ákvæðum reglugerðarinnar, og renna þær í 
bæjarsjóð. Með mál út af brotum gegn þeirri reglugerð skal farið sem almenn lög- 
reglumál. 

20. gr. 
Bæjarstjórn hefur umsjón með öllum þeim fyrirtækjum, er bærinn á eða starf- 

rækir, en falið getur hún sérstökum mönnum alla nánari stjórn og umsjón stofn- 
ana þessara. 

21. gr. 
Með samþykkt þeirri, er um getur í 7. gr. má setja nánari reglur um sérhvert 

atriði í stjórn bæjarins samkvæmt grundvallarreglum þessara laga, þar á meðal 
ákveða sektir fyrir brot á þeim. 

22. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Gerir ráðherra ráðstafanir til, að þau komi þá 

þegar til framkvæmda. 

Ákvæði um stundarsakir. 

Hreppsnefnd Kópavogshrepps fer með stjórn kaupstaðarins, þangað til bæjar- 
stjórnarkosningar hafa farið fram. 

Ráðherra skipar fyrir um, hvernig málum þeim í Kópavogshreppi, sem ekki 
eru útkljáð, þegar lög þessi öðlast gildi, skuli skipt milli sýslumannsins í Gull- 
bringu- og Kjósarsýslu og bæjarfógetans í Kópavogi. 

Skipti á eignum Gullbringu- og Kjósarsýslu — svo og ábyrgðarskuldbindingum 
— á milli sýslunnar og Kópavogskaupstaðar skulu fara fram hið fyrsta. Rísi ágrein- 
ingur, sker ráðherra úr. 

Gjört í Reykjavík, 11. maí 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson, 
(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson.
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31 LOG 
11. maí 

um breyting á lögum nr. 36,/1952, um opinbera aðstoð við byggingar 

íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnum. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Fyrir orðin „2% — tveir af hundraði“ í lok 4. mgr. 4. gr. laganna komi: 342% 
— þrír og hálfur af hundraði. — 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 11. mai 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

32 LÖG 
14. maí 

um breyting á lögum nr. 101 30. des. 1943, um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, 

og á lögum nr. 40 15. febr. 1945, um breyting á þeim lögum. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
1. gr. 1. 101/1943 orðist þannig: 
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins starfar með því markmiði og skipulagi, sem 

segir í lögum þessum. 

2. gr. 
4. gr. 1. 101/1943 orðist þannig: 
Stjórn sjóðsins skal heimilt að taka í tölu sjóðfélaga: 

1. Starfsmenn við ríkisstofnanir, sem sérstakan fjárhag hafa. 
2. Starfsmenn bæjar-, sýslu- og hreppsfélaga og stofnana, er þeim heyra til og 

sérstakan fjárhag hafa. 
Starfsmenn þeir, sem ræðir um í 1—2 hér að framan, skulu fullnægja skilyrðum 

þeim, er greinir í 3. gr., um ráðningartíma og aðalstarf. 

3. gr. 
Orðin „samkvæmt 3. gr. 2. tölul. eða 4. gr.“ í 5. gr. 1. 101/1943 falli niður. 

4. gr. 
Í stað orðanna „allt að 60% af fasteignamati þeirra“ í 1. mgr. 8. gr. 1. 101/1943 

komi: samkvæmt því, sem nánar verður ákveðið í reglugerð,
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5. gr. 32 
Í stað orðanna „fyrir meðlimi sjóðsins“ í niðurlagi 8. gr. 1. 101/1943 komi: 14. maí 

fyrir sjóðfélaga. 

6. gr. 
Í stað orðanna „standa sjóðnum skil á þeim“ í niðurlagi 1. mgr. 10. gr. 1. 

101/1943 komi: greiða þau til sjóðsins innan tveggja vikna frá útborgun launanna. 

7. gr. 
Aftan við 10. gr. 1. 101/1943 komi þrjár nýjar málsgr., svo hljóðandi: 

Þegar sjóðfélagi hefur greitt iðgjöld til sjóðsins í 30 ár, falla iðgjaldagreiðslur 
hans niður svo og iðgjaldagreiðslur launagreiðanda hans vegna. 

Launþegi, sem yngri er en 18 ára, greiðir eigi iðgjöld til sjóðsins, enda öðlast 
hann eigi réttindi sjóðfélaga fyrr en hann hefur náð nefndum aldri. 

Iðgjöld héraðslækna í héruðum I. og II. flokks svo og iðgjöld launagreiðanda 
þeirra vegna skulu miðuð við heildarárslaun héraðslækna í héruðum III. flokks. 

8. gr. 
Orðin „annaðhvort“ og „eða samanlagður aldur hans og þjónustutími er orðinn 

95 ár“ í 1. mgr. 12. gr. 1. 101/1943 falli niður. 

9. gr. 
Aftan við 12. gr. 1. 101/1943 bætist ný málsgr., svo hljóðandi: 

Upphæð ellilifeyris má þó aldrei nema meiru en 75% af launum þeim, er á 
hverjum tíma fylgja embætti því eða starfi, er sjóðfélaginn lét af. 

10. gr. 
1. mgr. 13. gr. 1. 101/1943 orðist þannig: 

Hver sjóðfélagi, sem ófær verður til að gegna því starfi, sem hann hefur gegnt 
þangað til, og eigi á kost á öðru jafngsóðu starfi við hans hæfi hjá stofnun þeirri, er 
hann hefur unnið hjá, eða annarri stofnun, sem tryggir starfsfólk sitt í sjóðnum, 
eða missir einhvern hluta af launum sínum sökum slíkrar örorku, á rétt á örorku- 
lífeyri, ef tryggingayfirlæknir í samráði við landlækni metur örorkuna meiri 
en 10%. Örorkumat þetta skal aðallega miðað við vanhæfi sjóðfélaga til að gegna 
starfi því, er hann hefur gegnt að undanförnu. 

11. gr. 

2. málsl. 3. mgr. 13. gr. 1. 101/1943 orðist þannig: 

Þrátt fyrir örorku getur enginn fengið örorkulifeyri, meðan hann heldur 

jafnháum launum og hann áður hafði, hjá aðila, sem tryggir starfsmenn sína í 
lífeyrissjóði, sem stofnaður er með lögum eða viðurkenndur af fjármálaráðu- 
neytinu. 

12. gr. 
Orðin „eða sá maður, er nýtur ellilífeyris eða örorkulifeyris úr sjóðnum“ í 

1. mgr. 14. gr. 1. 101/1943 falli niður. 

13. gr. 
Aftan við 3. mgr. 14. gr. 1. 101/1943 bætist: 

Lifeyrir eftirlifandi maka má þó aldrei nema meiru en 50% af launum þeim, 
er á hverjum tíma fylgja embætti þvi eða starfi, er hinn látni lét af.
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14. mai 

56 

14. gr. 
4. mgr. 14. gr. 1. 101/1943 orðist þannig: 

Sé hinn eftirlifandi maki yngri en 50 ára og hafi hann verið meira en 10 árum 
yngri en hinn látni, lækkar lífeyrir hans um 1% af meðalárslaununum fyrir hvert 
ár, sem aldursmunurinn nemur umfram 10 ár. Þó skal frádrátturinn ekki vera 

fleiri hundraðshlutar af meðalárslaununum en ár þau, er hinn eftirlifandi maka 
vantar á 50 ára aldur. 

15. gr. 

Í stað orðanna „500 kr.“ í 5. mgr. 14. gr. 1. 101/1943 komi: 2500 kr. 

16. gr. 
6. mgr. 14. gr. 1. 101/1943 orðist þannig: 

Nú hefur sjóðfélagi gengið í hjónaband, eftir að hann var orðinn 60 ára, eða 
á þeim tíma, er hann naut lífeyris úr sjóðnum eða hann var lagztur banaleguna, 
og úrskurðar þá stjórn sjóðsins, hvort eftirlifandi maki hans skuli njóta lífeyris 
úr sjóðnum eða eigi. 

17. gr. 
Við 7. mgr. 14. gr. 1. 101/1943 bætist: 

Veiti síðara hjónabandið einnig rétt til lífeyris, má eftirlifandi maki velja um, 
hvort hann tekur lífeyri eftir fyrri eða síðari makann. 

18. gr. 
Aftan við 14. gr. 1. 101/1943 komi tvær nýjar málsgr., svo hljóðandi: 

Nú frestar sjóðfélagi að taka ellilifeyri og gegnir starfi sínu áfram, eftir að 
iðgjaldagreiðslu hans er lokið og hann hefur öðlazt rétt til að hætta störfum og 
fá ellilifeyri, og hækkar þá réttur hans til ellilífeyris um 2% af meðalárslaunum 
hans síðustu 10 starfsárin fyrir hvert ár, er hann frestar að taka ellilífeyri. Á til- 

svarandi hátt hækkar lífeyrisréttur maka hans um 1% af meðalárslaunum fyrir 
hvert ár. 

Nú frestar sjóðfélagi að taka ellilífeyri og tekur jafnframt við öðru starfi hjá 
stofnun, er tryggir starfsfólk sitt í sjóðnum, lægra launuðu en því, er hann gegndi 
áður, og gilda þá reglur næstu málsgreinar að framan óbreyttar að öðru en því, að 
ellilifeyrir og makalífeyrir skulu reiknaðir af meðallaunum síðustu 10 ára í því 
starfinu, sem hærra var launað, ef það meðaltal er hærra en meðaltal launa síðustu 
10 starfsárin. 

19. gr. 
Aftan við 15. gr. 1. 101/1943 komi: 

Fósturbörn, er sjóðfélagi hefur framfært að mestu eða öllu leyti, njóta sama 
réttar og börnum og kjörbörnum er veittur hér að framan. 

20. gr. 
Í stað „15 ár“ í 1. mgr. 16. gr. 1. 101/1943 komi: 10 ár. 

21. gr. 
Í stað orðanna „Lífeyrissjóður Íslands“ í 3. gr. 1. 40/1945 komi: Trygginga- 

sjóður almannatrygginga,
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22. gr. 
Meginmál 4. gr. 1. 40/1945 orðist þannig: 

Lifeyrisgreiðslur, sem börn og ekkjur sjóðfélaga fá greiddar frá slysatrygg- 
ingadeild almannatrygginganna, skulu koma til frádráttar lífeyrisgreiðslum samkv. 
lögum þessum. 

23. gr. 

Á eftir 17. gr. 1. 101/1943 komi ný grein, svo hljóðandi (og breytist greinatalan 
samkv. þvi): 

Nú flyzt starfsmaður, er verið hefur í lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins, i starf, 
sem veitir aðgang að öðrum lífeyrissjóði, sem stofnaður er með lögum, og má þá 
endurgreiða með vöxtum öll iðgjöld, sem greidd hafa verið í sjóðinn hans vegna. 
Það er skilyrði fyrir þessari endurgreiðslu, að hún gangi til kaupa á lifeyrisrétt- 
indum fyrir viðkomandi mann í þeim sjóði, er hann flyzt til. Þó má aldrei endur- 
greiða hærri upphæð en þarf til þess að kaupa réttindi í hinum nýja sjóði, er svari 
til þess starfstíma, er sjóðfélaginn hafði öðlazt. 

Sjóðstjórninni er heimilt að nota sömu endurgreiðslureglu, þegar sjóðfélagi 
flyzt í annan sjóð, sem viðurkenndur er af fjármálaráðuneytinu, eða kaupir sér 
lífeyri hjá tryggingarfélagi eða stofnun, sem starfar eftir reglum, er fjármálaráðu- 
neytið samþykkir, enda gildi þar sömu reglur um endurkaup og greiðslu lífeyris 
eins og ákveðnar eru i þessum lögum. 

24. gr. 
Síðari málsl. 20. gr. 1. 101/1943 orðist þannig: 

Enginn skuldheimtumaður í dánarbúi eða þrotabúi hefur rétt til að skerða 
kröfurnar á nokkurn hátt, og eigi má halda lífeyrisfé eftir til greiðslu opinberra 
gjalda. 

25. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru þá jafnframt úr gildi numin lög nr. 102 23. 

des. 1950, um breyting á lögum nr. 101 30. des. 1943, um lifeyrissjóð starfsmanna 
ríkisins, og lög nr. 42 14. apríl 1954, um breyting á sömu lögum. 

26. gr. 
Þegar lög þessi hafa öðlazt gildi, skal fella meginmál þeirra svo og meginmál 

laga nr. 40 15. febr. 1945, að því leyti sem þau eru enn i gildi, inn í lög nr. 101 
30. des. 1943, um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, og gefa þau út svo breytt. 

Gjört í Reykjavík, 14. maí 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 

1955 

32 

14. maf



1955 

33 

14. maf 

58 

LOG 
z 

um samræmingu å mati fasteigna. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Á árinu 1955 skal fara fram endurskoðun fasteignamatsins frá 1942 svo og 

aukafasteignamatsins, sem gert hefur verið síðan. 

2. gr. 
Sameinað Alþingi kýs hlutfallskosningu 2 menn í landsnefnd til að fram- 

kvæma endurskoðun fasteignamatsins og 2 til vara. Fjármálaráðherra tilnefnir 
þriðja manninn, og skal hann vera formaður nefndarinnar. Einnig tilnefnir ráð- 

herra varaformann. 

3. gr. 
Til viðbótar gildandi fasteignamati skal meta allar ræktunarframkvæmdir og 

aðrar meiri háttar umbætur, er gerðar hafa verið frá því matið fór fram. Einnig 
skal meta öll hús og mannvirki, sem reist hafa verið frá 1942, en kunna að hafa 

fallið undan aukafasteignamati. Sama gildir um útmældar lóðir, er ekki hafa 

verið metnar aukafasteignamati. Samtímis skal fella niður hús og mannvirki, sem 
hafa verið rifin eða eyðilagzt, en láðst hefur að fella úr gildandi fasteignamati. 

Öll þessi mannvirki skulu metin eftir sömu reglu og fylgt var við gildandi 
fasteignamat. 

4. gr. 
Skattstjórar og yfirskattanefndir skulu ásamt undirskattanefndum vera lands- 

nefndinni til aðstoðar við endurskoðun matsins og láta í té þær upplýsingar og 
tillögur, sem landsnefndin telur nauðsynlegar. 

5. gr. 
Búnaðarfélag Íslands skal láta landsnefnd í té skýrslu um allar framkvæmdir, 

sem teknar hafa verið út og styrks hafa notið frá árslokum 1942 til ársloka 1954. 
Skulu skýrslurnar vera sundurliðaðar fyrir hverja fasteign. 

6. gr. 
Þegar búið er að meta umbætur, sem gerðar hafa verið frá því aðalmat fór 

fram, sbr. 3. gr., skal landsnefnd flokka allar fasteignir. Flokkunin miðast í stórum 
dráttum við þá breytingu, sem orðið hefur síðan aðalmat fór fram á verðgildi fast- 
eigna eftir því hvar þær eru. Að því búnu ákveður landsnefndin, hvað sé hæfileg 
hækkun eða lækkun á matsverði fasteignaflokkanna. Enga fasteign má þó hækka 
meira en um 400% eftir að matið hefur verið samræmt samkvæmt 3. gr. 

7. gr. 
Þegar landsnefndin hefur endurskoðað fasteignamatið samkv. 6. gr., skal nefndin 

senda skattanefndum til umsagnar afrit af fasteignamatinu í hlutaðeigandi sveitar-
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félagi, eins og hún hefur gengið frá því, ásamt þeim reglum, er nefndin hefur fylgt 33 
í störfum sínum. Skattanefndir skulu, hver í sínu sveitarfélagi, láta samrit af afriti 14. maí * 
fasteignamatsins liggja frammi í 3 vikur fasteignaeigendum til sýnis. Ef kæra berst 
skattanefnd út af matinu innan þess tíma, skal skattanefndin senda landsnefndinni 
hana, ásamt umsögn frá sér, og leggur landsnefndin úrskurð á málið. 

Landsnefndin skal einnig senda yfirskattanefndum afrit af fasteignamatinu Í 
umdæmi þeirra. 

Landsnefndin setur undir- og yfirskattanefndum frest um það, hvenær þær 
skuli hafa skilað svörum til hennar. 

Að fengnum athugasemdum og tillögum skattanefndanna skal landsnefndin 
taka fasteignamatið til endanlegrar afgreiðslu. 

8. gr. 
Þegar endurskoðun fasteignamatsins er lokið, skal fjármálaráðherra gefa 

út sundurliðaða skrá yfir matsverð allra fasteigna. Skal sú skrá send ókeypis öllum 
sýslumönnum, bæjarfógetum, lögreglustjórum, hreppstjórum, oddvitum, bæjarstjór- 
um og skattstjórum. 

Fjármálaráðherra ákveður, hvenær hið nýja mat gengur i gildi. 

9. gr. 
Kostnað allan við endurskoðun fasteignamatsins greiðir ríkissjóður eftir reikn- 

ingum, er fjármálaráðherra úrskurðar. 

10. gr. 
Þegar nýtt fasteignamat samkvæmt lögum þessum gengur í gildi, skal ríkis- 

stjórnin láta fara fram endurskoðun á gildandi lagaákvæðum um eignarskatt svo 
og lögum nr. 66/1921, um fasteignaskatt, og miðist endurskoðunin við, að skattar 
þessir hækki ekki almennt vegna hækkunar fasteignamatsins. 

Þá skulu og við gildistöku endurskoðaðs mats, sbr. 6. gr., falla úr gildi lög nr. 
29 frá 4. febr. 1952 og ákvarðanir stjórnarvalda um opinber gjöld, sem heimt eru 
sem hundraðshluti af fasteignamati, og komi nýjar ákvarðanir til, er miðist við það, 
að þessi gjöld hækki ekki almennt umfram það, er af flokkun fasteigna kann 
að leiða. . 

11. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 14. mai 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Eysteinn Jónsson.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 103 30 des. 1943, um lífeyrissjóð hjúkrunarkvenna. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Eftir 1. gr. laganna komi ný grein, er verður 2. gr., svo hljóðandi (og breytist 

greinatalan samkvæmt þvi): 

Sjóðfélagar eru i lögum þessum taldir allir þeir. sem skylt er að greiða iðgjöld 
í sjóðinn og rétt eiga á lífeyri úr honum. 

2. gr. 
Aftan við 3. gr. laganna komi tvær nýjar málsgr., svo hljóðandi: 

Stjórn sjóðsins skal sjá um ávöxtun fjár hans. Skal ávaxta sjóðinn í tryggum 
verðbréfum, svo sem ríkisskuldabréfum eða öðrum bréfum með ríkisábyrgð, skulda- 
bréfum bæjar- og sveitarfélaga, vaxtabréfum veðdeildar Landsbankans eða Búnaðar- 
bankans, jarðræktarbréfum, skuldabréfum tryggðum með fyrsta veðrétti í fasteign- 
um samkvæmt því, sem nánar verður ákveðið í reglugerð, eða með öðrum álíka 
tryggilegum hætti. 

Ráðherra getur kveðið nánar á um útlán sjóðsins með reglugerð, þar á meðal 
sett fyrirmæli um lánveitingar til íbúðarhúsabygginga fyrir sjóðfélaga. 

3. gr. 
Aftan við 6. gr. laganna komi ný málsgr.,, svo hljóðandi: 

Þegar sjóðfélagi hefur greitt iðgjöld til sjóðsins í 25 ár, falla iðgjaldagreiðslur 
hans niður svo og iðgjaldagreiðslur launagreiðanda hans vegna. 

4. gr. 
Aftan við 2. mgr. 7. gr. laganna komi: og skal verðmæti þeirra fríðinda talið hið 

sama og þau eru metin til skatts. 

5. gr. 
Aftan við 8. gr. laganna komi ný málsgr., svo hljóðandi: 

Upphæð ellilifeyris má þó aldrei nema meiru en 75% af launum þeim, er á hverj- 
um tíma fylgja starfi því, er sjóðfélaginn lét af. 

6. gr. 
Eftir 1. mgr. 9. gr. laganna komi ný málsgr., svo hljóðandi: 

Þrátt fyrir örorku getur engin hjúkrunarkona fengið örorkulífeyri, meðan hún 
heldur jafnháum launum og hún áður hafði, hjá aðila, er tryggir starfsmenn sína Í 
lífeyrissjóði, sem stofnaður er með lögum eða viðurkenndur af fjármálaráðuneytinu. 

7. gr. 
Síðasta mgr. 9. gr. laganna orðist þannig: 

Örorkumatið skal framkvæmt af tryggingayfirlækni í samráði við landlækni, og 
skal það aðallega miðað við vanhæfi sjóðfélaga til að gegna starfi því, er hann hefur 
gegnt að undanförnu.
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8. gr. 
1. mgr. 10. gr. laganna orðist þannig: 

Ef sjóðfélagi deyr og lætur eftir sig börn eða kjörbörn, sem eru yngri en 16 ára, 
fá þau lífeyri úr sjóðnum, unz þau eru fullra 16 ára, enda hafi hin látna séð um fram- 
færslu þeirra að nokkru eða öllu leyti. Eigi börnin foreldri eða kjörforeldri á lifi, 
sem sér um framfærslu þeirra, er lifeyrir hvers um sig 25% hærri en þær upphæðir, 
sem stjórnarráðið ákveður sem meðalmeðlag með börnum á þeirra aldri í Reykjavík 
á þeim tíma, er þau njóta lífeyris. Eigi börnin hvorki foreldri né kjörforeldri á lífi, 
sem sér um framfærslu þeirra, eru lífeyrisupphæðirnar tvöfalt hærri. 

9. gr. 
Í stað orðsins „fósturbörn“ í 2. mgr. 10. gr. laganna komi: kjörbörn. 

10. gr. 
Aftan við 2. mgr. 10. gr. laganna komi ný málsgr., svo hljóðandi: 

Fósturbörn, er sjóðfélagi hefur framfært að mestu eða öllu leyti, njóta sama 
réttar og börnum og kjörbörnum er veittur hér að framan. 

11. gr. 
11. gr. laganna falli niður, og breytist greinatalan samkvæmt því. 

12. gr. 
12. gr. laganna orðist þannig: 

Fyrst um sinn greiða sjóðfélagar og launagreiðendur hvorir um sig iðgjald 
til sjóðsins, er nemur 4% af heildarárslaunum sjóðfélagans, þar með talið fæði 
og húsnæði, ef það fylgir stöðunni. 

Launagreiðanda ber að halda iðgjöldum eftir af launum sjóðfélaga og greiða 
þau til sjóðsins innan tveggja vikna frá útborgun launanna. 

Vanræki launagreiðandi að halda eftir iðgjaldi sjóðfélaga, er hann þrátt fyrir 
það ábyrgur fyrir öllu iðgjaldinu gagnvart lífeyrissjóðnum. 

13. gr. 
1. mgr. 13. gr. laganna orðist þannig: 

Starfstími hjúkrunarkvenna reiknast frá þeim tíma, er iðgjaldagreiðslur þeirra 
hefjast. Þó er heimilt að kaupa þeim réttindi fyrir fyrri starfstíma gegn gjaldi, er 
sjóðstjórnin ákveður í samráði við tryggingasérfræðing. 

14. gr. 
Eftir 13. gr. laganna komi ný gr., svo hljóðandi (og breytist greinatalan skv. því): 

Nú flyzt hjúkrunarkona, sem verið hefur í lífeyrissjóði hjúkrunarkvenna, í starf, 
sem veitir aðgang að öðrum lífeyrissjóði, sem stofnaður er með lögum, og má þá 
endurgreiða með vöxtum öll iðgjöld, sem greidd hafa verið í sjóðinn hennar vegna. 
Það er skilyrði fyrir þessari endurgreiðslu, að hún gangi til kaupa á lifeyrisréttind- 
um fyrir viðkomandi hjúkrunarkonu í sjóði þeim, er hún flyzt til. Þó má aldrei 
endurgreiða hærri upphæð en þarf til þess að kaupa réttindi í hinum nýja sjóði, er 
svari til þess starfstíma, er hún hafði öðlazt. 

Sjóðstjórninni er heimilt að nota sömu endurgreiðslureglur, þegar sjóðfélagi flyzt 
Í annan sjóð, sem viðurkenndur er af fjármálaráðuneytinu, eða kaupir sér lífeyri 
hjá tryggingarfélagi eða stofnun, sem starfar eftir reglum, er fjármálaráðuneytið 
samþykkir, enda gildi þar sömu reglur um endurkaup og greiðslu lífeyris eins og 
ákveðnar eru í þessum lögum.
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34 15. gr. 
14. mai 2. målsgr. 18. gr. laganna orðist þannig: 

Enginn skuldheimtumaður í dánarbúi eða þrotabúi hefur rétt til að skerða 
kröfurnar á nokkurn hátt, og eigi má halda lifeyrisfé eftir til greiðslu opinberra 

gjalda. 

16. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru numin úr gildi lög nr. 18/1947, um 

breyt. á lögum nr. 103/1943, um lífeyrissjóð hjúkrunarkvenna. 

17. gr. 
Þegar lög þessi hafa öðlazt gildi, skal fella meginmál þeirra inn í lög nr. 103 

30. des. 1943, um lífeyrissjóð hjúkrunarkvenna, og gefa þau út svo breytt. 

Gjört í Reykjavík, 14. mai 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jónsson. 

35 LÖG 
14. maí 

ij um breyting á lögum nr. 102 30. des. 1943, um lífeyrissjóð barnakennara 

og ekkna þeirra. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
1. gr. laganna orðist þannig: 

Lifeyrissjóður barnakennara og ekkna þeirra starfar með því markmiði og 
skipulagi, sem segir í lögum þessum. 

2. gr. 
Í stað orðsins „barnakennara“ í niðurlagi 3. gr. laganna komi: svo og náms- 

stjórar barnafræðslustigsins. 

3. gr. 
Í stað orðanna „allt að 60% af fasteignamati þeirra“ í 1. mgr. 6. gr. laganna 

komi: samkvæmt því, sem nánar verður ákveðið í reglugerð. 

4. gr. 
Í stað orðanna „fyrir meðlimi sjóðsins“ í niðurlagi 6. gr. laganna komi: fyrir 

sjóðfélaga. 

5. gr 
Í stað orðanna „standa sjóðnum skil á þeim“ í niðurlagi 1. mgr. 8. gr. laganna 

komi: greiða þau til sjóðsins innan tveggja vikna frá útborgun launanna.
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6. gr. 
Aftan vid 8. gr. laganna komi tvær nýjar målsgr., svo hljóðandi: 

Þegar sjóðfélagi hefur greitt iðgjöld til sjóðsins í 30 ár, falla iðgjaldagreiðslur 
hans niður, svo og iðgjaldagreiðslur launagreiðanda hans vegna. 

Launþegi, sem yngri er en 18 ára, greiðir eigi iðgjöld til sjóðsins, enda öðlast 
hann eigi réttindi sjóðfélaga fyrr en hann hefur náð nefndum aldri. 

7. gr. 
Orðin „annaðhvort“ og „eða samanlagður aldur hans og þjónustutími er orðinn 

95 ár“ í 1. mgr. 10. gr. laganna falli niður. 

8. gr. 
Aftan við 10. gr. laganna bætist ný málsgr., svo hljóðandi: 

Upphæð ellilífeyris má þó aldrei nema meiru en 75% af launum þeim, er 
á hverjum tíma fylgja embætti því eða starfi, er sjóðfélaginn lét af. 

9. gr. 
1. mgr. 11. gr. laganna orðist þannig: 

Hver sjóðfélagi, sem ófær verður til að gegna því starfi, sem hann hefur gegnt 
þangað til, og eigi á kost á öðru jafngóðu barnakennarastarfi, eða missir einhvern 
hluta af launum sínum sökum slíkrar örorku, á rétt á örorkulifeyri, ef trygginga- 
yfirlæknir í samráði við landlækni metur örorkuna meira en 10%. Örorkumat þetta 
skal aðallega miðað við vanhæfi sjóðfélaga til að gegna starfi því, er hann hefur 
gegnt að undanförnu. 

10. gr. 
2. málsl. 3. mgr. 11. gr. laganna orðist þannig: 

Þrátt fyrir örorku getur enginn fengið örorkulífeyri, meðan hann heldur jafn- 
háum launum og hann áður hafði, hjá aðila, sem tryggir starfsmenn sína í lifeyris- 
sjóði, sem stofnaður er með lögum eða viðurkenndur af fjármálaráðuneytinu. 

11. gr. 

Aftan við 3. mgr. 12. gr. laganna bætist: 

Lífeyrir eftirlifandi maka má þó aldrei nema meiru en 50% af launum þeim, er 
á hverjum tíma fylgja embætti því eða starfi, er hinn látni lét af. 

12. gr. 
4. mgr. 12. gr. laganna orðist þannig: 

Sé hinn eftirlifandi maki yngri en 50 ára og hafi hann verið meira en 10 árum 
yngri en hinn látni, lækkar lífeyrir hans um 1% af meðalárslaunum fyrir hvert ár, 
sem aldursmunurinn nemur umfram 10 ár. Þó skal frádrátturinn ekki vera fleiri 
hundraðshlutar af meðalárslaunum en ár þau, er hinn eftirlifandi maka vantar á 
50 ára aldur. 

13. gr. 
Í stað orðanna „500 kr.“ í 5. mgr. 12. gr. laganna komi: 2500 kr. 

14. gr. 
6. mgr. 12. gr. laganna orðist þannig: 

Nú hefur sjóðfélagi gengið í hjónaband, eftir að hann var orðinn 60 ára, eða á 
þeim tíma, er hann naut lífeyris úr sjóðnum eða hann var lagztur banaleguna, og 
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35 úrskurðar þá stjórn sjóðsins, hvort eftirlifandi maki hans skuli njóta lífeyris úr 

14. maí sjóðnum eða eigi. 

15. gr. 
Við 7. mgr. 12. gr. laganna bætist: 

Veiti síðara hjónabandið einnig rétt til lífeyris, má eftirlifandi maki velja 
um, hvort hann tekur lífeyri eftir fyrri eða síðari makann. 

16. gr. 

Aftan við 12. gr. laganna komi tvær nýjar málsgr., svo hljóðandi: 

Nú frestar sjóðfélagi að taka ellilifeyri og gegnir starfi sínu áfram, eftir að 
iðgjaldagreiðslum hans er lokið og hann hefur öðlazt rétt til að hætta störfum og 
fá ellilifeyri, og hækkar þá réttur hans til ellilifeyris um 2% af meðalárslaunum hans 
siðustu starfsárin fyrir hvert ár, er hann frestar að taka ellilifeyri. Á tilsvarandi hátt 

hækkar lífeyrisréttur maka hans um 1% af meðalárslaunum fyrir hvert ár. 
Nú frestar sjóðfélagi að taka ellilifeyri og tekur jafnframt við öðru starfi hjá 

stofnun, er tryggir starfsfólk sitt í sjóðnum, lægra launuðu en því, er hann gegndi 
áður, og gilda þá reglur næstu málsgreinar að framan óbreyttar að öðru en því, að 
ellilífeyrir og makalífeyrir skulu reiknaðir af meðalárslaunum hans síðustu 10 árin 
í því starfinu, sem hærra er launað, ef það meðaltal var hærra en meðaltal launa 
síðustu 10 starfsárin. 

17. gr. 

Aftan við 13. gr. komi tvær nýjar málsgreinar, svo hljóðandi: 

Fósturbörn, er sjóðfélagi hefur framfært að mestu eða öllu leyti, njóta sama 
réttar og börnum og kjörbörnum er veittur hér að framan. 

Lifeyrisgreiðslur, sem börn og ekkjur sjóðfélaga fá greiddar frá slysatrygg- 
ingadeild almannatrygginganna, skulu koma til frádráttar lífeyrisgreiðslum sam- 

kvæmt lögum þessum. 

18. gr. 
Í stað „15 ár“ í 1. mgr. 14. gr. laganna komi: 10 ár. 

19. gr. 
Eftir 14. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi (og breytist greinatalan sam- 

kvæmt því): 
Nú flyzt starfsmaður, sem verið hefur í lífeyrissjóði barnakennara og ekkna 

þeirra, í starf, sem veitir aðgang að öðrum lífeyrissjóði, sem stofnaður er með 
lögum, og má þá endurgreiða með vöxtum öll iðgjöld, sem greidd hafa verið í sjóðinn 
hans vegna. Það er skilyrði fyrir þessari endurgreiðslu, að hún gangi til kaupa á 
lífeyrisréttindum fyrir viðkomandi mann í sjóði þeim, er hann flyzt til. Þó má aldrei 
endurgreiða hærri upphæð en þarf til þess að kaupa réttindi í hinum nýja sjóði, er 
svari til þess starfstíma, er sjóðfélaginn hafði öðlazl. 

Sjóðstjórninni er heimilt að nota sömu endurgreiðslureglu, þegar sjóðfélagi flyzt 
í annan sjóð, sem viðurkenndur er af fjármálaráðuneytinu, eða kaupir sér lífeyri 

hjá tryggingarfélagi eða stofnun, sem starfar eftir reglum, er fjármálaráðuneytið 
samþykkir, enda gildi þar sömu reglur um endurkaup og greiðslu lífeyris eins og 
ákveðnar eru í þessum lögum. 

20. gr. 
Síðari málsl. 18. gr. laganna orðist þannig: 

Enginn skuldheimtumaður í dánarbúi eða þrotabúi hefur rétt til þess að skerða 
kröfurnar á nokkurn hátt, og eigi má halda lífeyrisfé eftir til greiðslu opinberra 

gjalda.
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21. gr. 35 

Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru þá jafnframt úr gildi numin lög nr. 104 14. maí 

23. des. 1950, um breyting á lögum nr. 102 30. des. 1943, um lífeyrissjóð barnakennara 

og ekkna þeirra. 

22. gr. 

Þegar lög þessi hafa öðlazt gildi, skal fella meginmál þeirra inn í lög nr. 102 

30. des. 1943, um lífeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra, og gefa þau út svo 

breytt. 

Gjört í Reykjavík, 14. maí 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 36 14. maí 
um breyting á vegalögum, nr. 34 22. apríl 1947. 

Forseti ISLANDS 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Fyrir orðin „og hreppsvegir“ í 1. gr. laganna komi: hreppsvegir og nýbýlavegir. 

2. gr. 

2. gr. laganna orðist þannig: 
Þjóðvegir eru þessir: 

A. Um Suðurland. 

1. Suðurlandsvegur: Frá Reykjavík um Ölfus, Flóa, Holt, Rangárvelli, Hvol- 

hrepp, Landeyjar, Eyjafjöll, Sólheimasand og Mýrdal til Víkur, um Höfða- 

brekkuheiði, Mýrdalssand, Skaftártungu, yfir Eldhraun, um Síðu, Fljóts- 

hverfi, Skeiðarársand, Öræfi, Breiðamerkursand, Suðursveit, um Flatey á 

Myrum til Melatanga, um Höfn í Hornafirði, Nes, Almannaskarð og um 

brú á Jökulsá í Lóni innan við Stafafell, að Lónsheiði. 

2. Reykjanesbraut: Frá Reykjavík um Hafnarfjörð og Keflavík til Sandgerðis 

og að Stafnesi. 

3. Grindavíkurvegur: Af Reykjanesbraut á Vogastapa um Grindavík að Reykja- 

nesvita. 
4. Miðnesheiðarvegur: Frá Keflavík um Miðnesheiði til Sandgerðis. 

5. Hafnavegur: Af Reykjanesbraut í Njarðvíkum hjá Kirkjuvogi í Höfnum að 

Reykjanesvita. 

Garðskagavegur: Af Reykjanesbraut nálægt Útskálum að Garðskagavita. 

Álftanesvegur: Af Hafnafjarðarvegi til Bessastaða. 

Vífilsstaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi til Vífilsstaða. 

Útvarpsstöðvarvegur: Af Suðurlandsvegi skammt innan við Reykjavík að 

útvarpsstöð á Vatnsendahæð. 
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Ellidavatnsvegur: Af Sudurlandsbraut hjå Raudavatni um Vatnsenda og 
Vífilsstaði til Hafnarfjarðar. 

„ Krýsuvíkur- og Selvogsvegur: Af Reykjanesbraut sunnan við Hafnarfjörð 
um Krýsuvík, Selvog og Ölfus að Suðurlandsvegi nálægt Hveragerði. 

„ Þorlákshafnarvegur: Af Selvogsvegi nálægt Hlíðarenda til Þorlákshafnar. 
- Hafnarskeiðsvegur: Frá Þorlákshöfn austur Hafnarskeið að brúarstæði hjá 

Óseyrarnesi og þaðan á þjóðveginn hjá Eyrarbakka. 
Reykjavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Hveragerði í Ölfusi að Reykjaskóla. 

- Biskupstungnabraut: Af Suðurlandsvegi undir Ingólfsfjalli um Grímsnes og 
Biskupstungur, hjá Geysi að Gullfossi. 
Tjarnarvegur: Af Biskupstungnabraut austan Torfastaða að Tjörn. 

- Reykjavegur: Af Tjarnarvegi um Syðri-Reyki og Efri-Reyki á Laugardalsveg. 
Bræðratunguvegur: Af Biskupstungnabraut austan við Tungufljótsbrú að 
Bræðratungu. 
Sogsvegur: Af Biskupstungnabraut skammt fyrir austan Sogsbrú hjá Ljósa- 
fossi og austan við Þingvallavatn til Þingvalla. 

- Kiðjabergsvegur: Af Suðurlandsvegi fyrir vestan Hraungerði, um væntan- 
lega brú á Hvítá hjá Kiðjabergi, á Biskupstungnabraut austan Seyðishóla. 

- Sólheimavegur: Af Biskupstungnabraut austan við Svínavatn að Sólheimum. 
- Þingvallabraut: Af Vesturlandsvegi nálægt Köldukvísl til Þingvalla. 

Grafningsvegur: Af Þingvallabraut nálægt Heiðarbæ, sunnan Þingvallavatns, 
hjá Úlfljótsvatni á Sogsveg vestan Sogs nálægt Alviðru, með álmu yfir Íra- 
fossbrú á Sogsveg hjá Syðri-Brú. 

. Laugardalsvegur: Af Sogsvegi nálægt Þingvallavatni, um Laugardal hjá 
Laugarvatni að Biskupstungnabraut hjá Múla. 

„ Laugarvatnsvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Svínavatni að Laugardalsvegi 
hjá Laugarvatni. 

. Skeiða- og Hreppavegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa upp Skeið og Hruna- 
mannahrepp að Gullfossvegi vestan við Hvítárbrú á Brúarhlöðum. 

. Auðsholtsvegur: Af Skeiða- og Hreppavegi austan Laxárbrúar að Auðs- 
holti. 

- Langholtsvegur: Af Auðsholtsvegi vestan við Langholtsfjall um væntanlega 
brú á Litlu-Laxá á Hreppaveg vestan Kirkjuskarðs, með álmu um Flúðir á 
Hreppaveg. 

. Gullfossvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Tungufljóti til Gullfoss. 
Gnúpverjavegur: Af Skeiðavegi sunnan Laxár, hjá Ásum og norðan Miðfells 
upp Þjórsárdal að Ásólfsstöðum. 

- Skálholtsvegur: Af Skeiðavegi nálægt Reykjum, yfir Hvítá hjá Iðu, um 
Skálholt að Biskupstungnabraut austan Brúarár. 
Villingaholtsvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Villingaholt suður með 
Þjórsá um Parta og Fljótshóla að Gaulverjabæjarvegi. 
Gaulverjabæjar- og Stokkseyrarvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Gaul- 
verjabæ og Stokkseyri að Eyrarbakkavegi. 

- Hamarsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi norðan Gaulverjabæjar um Hamarsbæi 
og Skógsnes á Villingaholtsveg nálægt Sýrlæk. 

- Egyrarbakkavegur: Frá Selfossi að Eyrarbakka. 
„ Kaldaðarnesvegur: Af Eyrarbakkavegi nálægt Sandvík að Kaldaðarnesi. 
. Ás- og Háfshverfisvegur: Af Suðurlandsvegi móts við vegamót Landvegar 

um Ás, Sandhólaferju og Háfshverfi að Hábæ. 
- Hamravegur: Af Suðurlandsbraut vestan við Steinslæk að Hamrahóli. 

Vetleifsholtsvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Ægissíðu að Vetleifsholti.
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. Heiðarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Hárlaugsstaði um Heiði, Kamb 36 

og Raftholt að Hreiðri. 14. maí 

. Landvegur: Af Suðurlandsvegi í Holtum upp Land, hjá Múla að Galtalæk. 

. Hagabraut: Af Landvegi fyrir ofan Lýtingsstaði um Haga, Stúfholt, Skamm- 

beinsstaði að Landvegi neðan við Köldukinn. 

. Þykkvabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Ægissiðu að Hábæ í Þykkvabæ, 

með álmu að Bala. 

. Árbæjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Ytri-Rangá, um Árbæ á Land- 

veg nálægt Lækjarbotnum. 

. Gunnarsholtsvegur: Af Suðurlandsvegi á Rangársandi um Gunnarsholt að 

Næfurholti. 

. Rangárvallavegur efri: Af Suðurlandsvegi vestan Eystri-Rangár um Stóra- 

Hof, Reyðarvatn og Geldingalæk að Kaldbak. 
. Móeiðarhvolsvegur: Af Suðurlandsvegi austan Djúpadals að Móeiðarhvoli. 

Bakkabæjavegur: Af Suðurlandsvegi austan við Þverárbrú, sunnan Þverár 

yfir væntanlega brú á Hólsá hjá Ártúni á Þykkvabæjarveg. 

Út-Landeyjavegur: Af Bakkavegi nálægt Fróðholti um Eystri-Hól að Ytra- 

hóli, með álmu að Skúmsstöðum. 

. Landeyjavegur syðri: Af Suðurlandsvegi hjá Hemlu, hjá Akurey, Bergþórs- 

hvoli, Lágafelli og Miðey að Suðurlandsvegi nálægt Vorsabæ. 

Oddavegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Strönd að Odda, með álmu að 

Oddhóli. 
Hólmavegur: Af Landeyjavegi syðri hjá Búðarhóli að Bakka. 

. Fljótshlíðarvegur: Af Suðurlandsvegi á Hvolsvelli inn Fljótshlíð, um 

Múlakot að Barkarstöðum. 
Vallarvegur: Af Fljótshlíðarvegi hjá Sunnuhvoli um Efra-Hvol að Velli. 

. Merkurvegur: Af Suðurlandsbraut austan við Markarfljótsbrú inn að 

Stóru-Mörk. 
Sandhólmavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fitjamýri, ofan við Lambhúshól 

á Suðurlandsveg hjá Hvammi. 
. Skálavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Hvammi um Skálabæi á Suðurlandsveg 

hjá Holti. 
. Skógaskólavegur: Af Suðurlandsvegi austan Skógaár að Skógaskóla. 

. Dyrhólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Litla-Hvammi í Mýrdal um Loftsali 

að Dyrhólaey. 

. Reynishverfisvegur: Af Suðurlandsvegi á Fossholtum að Görðum í Reynis- 

hverfi. 

. Heiðardalsvegur: Af Suðurlandsvegi norðan við Reynisfjall um Rofamýri að 

Litlu-Heiði. 

. Mýrdalsvegur syðri: Af Suðurlandsvegi fyrir neðan Fagradal, yfir Mýrdals- 

sand á Álftaversveg nálægt Hraunbæ. 

. Álftaversvegur: Af Suðurlandsvegi við Skálmárbrú á Myýrdalssandi, um 

Þykkvabæjarklaustur, um Jórvíkurhryggi á Álftaversveg nálægt Holti. 

. Búlandsvegur: Af Suðurlandsvegi austan við Tungufljótsbrú í Skaftártungu 

að Búlandi. 

. Meðallands- og Landbrotsvegur: Af Suðurlandsvegi í Skaftártungu um Ása- 

brú, Leiðvöll og Langholt í Meðallandi, um Eldvatnsbrú hjá Fljótum og upp 

Landbrot austanvert á Suðurlandsveg við Skaftárbrú. 

. Holtsvegur á Síðu: Af Suðurlandsvegi austan við Eldhraun um Skaftárbrú 

vestri að Holti.
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Kirkjubæjarklaustursvegur: Af Suðurlandsvegi austan við Skaftárbrú að 
Kirkjubæjarklaustri á Síðu. 
Prestbakkavegur: Af Suðurlandsvegi austan við Geirlandsá um Prestbakka 
að Mörtungu. 
Inn-Nesja- og Mýravegur: Af Suðurlandsvegi hjá Hólum í Hornafirði vestur 
yfir Fljót innra, nálægt Hoffelli, út Mýrar að Suðurlandsvegi hjá Flatey, 
með álmu yfir Hornafjarðarfljót ytra undan Bjarnanesi, og á Mýraveg. 
Hornsvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Almannaskarði að Horni. 
Bæjarvegur í Lóni: Af Suðurlandsvegi hjá Stafafelli um Byggðarholt og Bæ 
á Suðurlandsveg hjá Reyðará. 
Hvalnesvegur í Lóni: Af Suðurlandsvegi hjá Svínhólum að Hvalnesi. 
Stórhöfðavegur í Vestmannaeyjum: Frá vegamótum ofan við kirkjuna um 
Ofanleitishverfi suður að vita á Stórhöfða 

B. Um Vesturland. 

Vesturlandsvegur: Af Suðurlandsvegi innan við Elliðaár um Mosfellssveit 
og Kjalarnes, kringum Hvalfjörð, um Leirársveit, Hafnarskóg og Andakíl, 
yfir Hvítárbrú hjá Hvítárvöllum og á vegamót Borgarnesbrautar norðan við 
Gufuá, um Norðurárdal, Bjarnadal, Miðdali, Búðardal, Svínadal, kringum Gils- 
fjörð, yfir Geiradal, um Kollabúðaheiði, Þorskafjarðarheiði og Langadal til 
Arngerðareyrar. 
Heiðmerkurvegur: Af Suðurlandsvegi að Heiðmerkurhliði. 
Keldnavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Grafarholti í Mosfellssveit að Keldum. 
Úlfarsárvegur: Af Vesturlandsvegi norðan brúar á Korpúlfsstaðaá hjá Úlfars- 
felli á Reykjaveg. 
Gufunesvegur: Af Vesturlandsvegi nálægt Grafarholti að Gufunesi. 
Reykjavegur: Af Vesturlandsvegi við Varmárbrú um Álafoss, um Reykja- 
hverfi, hjá Miðdal og á Suðurlandsveg hjá Geithálsi, með álmu að Reykja- 
lundi. 

- Kjalarnesvegur innri: Af Vesturlandsvegi skammt vestan við Varmadal um 
Skeggjastaði á Þingvallaveg hjá Seljabrekku. 
Eyrarfjallsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Kiðafelli, sunnan Eyrarfjalls á 
Vesturlandsveg hjá Blönduholti. 
Kjósarskarðsvegur: Frá vegamótum Vesturlandsvegar hjá Skorá um Möðru- 
velli og Fellsenda á Þingvallaveg hjá Syðri-Stiflisdal. 

- Reynivallavegur: Af Vesturlandsvegi norðan Laxárbrúar um Reynivelli að 
vegamótum Kjósarskarðsvegar hjá Möðruvöllum. 

- Draghálsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Ferstiklu á Hvalfjarðarströnd um 
Ferstikluháls, Svínadal, vestan Skorradalsvatns, um Hestháls yfir Andakíl að 
Vesturlandsvegi hjá Hvítárvöllum. 
Skorradalsvegur: Af Vesturlandsvegi nálægt Ausu, hjá Andakílsfossum, 
norðan Skorradalsvatns um Fitjárbrú, og út sunnan vatnsins á Draghálsveg 
hjá Stóru-Drageyri. 
Leirársveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Leirárbrú um Leirá, yfir Lax- 
árbrú hjá Hóli og á Vesturlandsveg skammt frá Miðfelli. 
Svinadalsvegur: Af Leirársveitarvegi hjá Hóli norðan Laxár, hjá Eyri á Drag- 
hálsveg gegnt Geitabergi. 
Akranesvegur: Frá Akranesi að Vesturlandsvegi hjá Lambhaga 
Akrafjallsvegur: Af Akranesvegi hjá Litlu-Fellsöxl, fyrir Akrafjall, hjá 
Klafastöðum og Innra-Hólmi á þjóðveginn ofan við Akraneskaupstað.
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Melasveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjå Skorholti um Melasveit å Vestur- 
landsveg sunnan við Höfn. 
Mófellsstaðavegur: Af Vesturlandsvegi innan við Skeljabrekku um Mófells- 
staði á Draghálsveg hjá Vatnsósnum. 

. Lundarreykjadalsvegur: Af Skorradalsvegi á Götuási inn Lundarreykjadal 
á Uxahryggjaveg gegnt Gilstreymi. 

. Skálpastaðavegur: Af Bæjarsveitarvegi hjá Fossatúni um Skálpastaði og 
Grímsárbrú á Lundarreykjadalsveg hjá Brautartungu. 

. Bæjarsveitarvegur: Af Skorradalsvegi nálægt Hesti, um Bæjarsveit, hjá Klepp- 
járnsreykjum á Borgarfjarðarbraut í Reykholtsdal, með álmum að Þingnesi 
og að flugvelli á Kálfanesmelum. 

. Flókadalsvegur: Af Bæjarsveitarvegi hjá Steðja, inn Flókadal, hjá Skógum, 
um brú á Geirsá, á Bæjarsveitarveg hjá Litla-Kroppi. 

Reykdælavegur: Af Bæjarsveitarvegi hjá Kleppjárnsreykjum inn Reykholts- 
dal, yfir Reykjadalsá hjá Steindórsstöðum, að Giljum, með álmu frá Stein- 
dórsstöðum að Auðsstöðum. 
Borgarnesbraut: Frá Borgarnesi að Vesturlandsvegi norðan Gufuár. 

. Ferjubakkavegur: Af Borgarnesbraut hjá Brennistöðum, um Ferjubakka, á 
Vesturlandsveg vestan við brú á Ferjukotssíki. 
Borgarfjarðarbraut: Af Vesturlandsvegi hjá Haugum um $Stafholtstungur, 
yfir Hvítárbrú á Kláffossi, um Reykholtsdal og Hálsasveit að Lambá. 
Varmalandsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts að Einifelli, 
með álmu að Varmalandsskólum. 
Stafholtsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts um Stafholt að 
Flóðatanga. 

. Þverárhlíðarvegur: Af Borgarfjarðarbraut um Hjarðarholt, Arnbjargarlæk og 
Norðtungu á Borgarfjarðarbraut norðan Kláffoss, með álmu hjá Högnastöð- 
um að Hermundarstöðum. 

. Hvitársíðuvegur: Af Þverárhlíðarvegi um Hvítársíðu, Hvítársíðukrók og hjá 
Kalmanstungu á Borgarfjarðarbraut fyrir innan Húsafell, með álmu yfir 
væntanlega brú á Hvítá hjá Bjarnastöðum og á Hálsasveitarveg hjá Stóra-Ási. 
Glitstaðavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Grábrók um væntanlega brú á Norð- 
urá að Glitstöðum. 

- Króksvegur: Af Norðurlandsvegi nálægt Króki að Háreksstöðum. 
Valbjarnarvallavegur: Af Vesturlandsvegi fyrir ofan Galtarholt að Valbjarn- 
arvöllum. 
Álftaneshreppsvegur: Af Stykkishólmsvegi vestan Langár um Álftanes- 
hrepp sunnanverðan, sunnan Hólmsvatns um Vogalæk að Álftárósi. 

. Álftanesvegur: Af Álftaneshreppsvegi hjá Kolviðarholti að Álftanesi. 
Grimsstaðavegur: Af Stykkishólmsvegi hjá Urriðaárbrú að Grímsstöðum. 
Hraunhreppsvegur: Af Stykkishólmsvegi hjá Arnarstapa, um Hrafnkelsstaði, 
Laxárholt, Vog, Akra, Stóra-Kálfalæk og Einholt á Stykkishólmsveg hjá 
Fiflholtum. 

. Sauravegur: Af Stykkishólmsvegi á Raftás, um Saura, Miklholt og Hamra á 
Hraunhreppsveg hjá Jaðri. 

. Þverholtavegur: Af Álftaneshreppsvegi austan Álftár, um Þverholt á Hraun- 
hreppsveg austan brúar á Álftá hjá Hrafnkelsstöðum. 
Staðarhraunsvegur: Af Stykkishólmsvegi á Raftás að Staðarhrauni. 
Skógavegur: Af Stykkishólmsvegi nálægt Brúarhrauni að Skógum. 
Hnappadalsvegur: Af Stykkishólmsvegi um Hnappadal og Heydal á Skógar- 
strandarveg nálægt Bíldhóli, með álmu að Hallkelsstaðahlið. 
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. Stykkishólmsvegur: Af Borgarnesbraut fyrir ofan Borgarnes um Mýrar, 
um Kerlingarskarð og Helgafellssveit til Stykkishólms. 

. Kolviðarnesvegur: Af Stykkishólmsvegi vestan við Gerðubergslæk í Eyja- 
hreppi að Kolviðarnesi. 

- Hítarnesvegur: Af Stykkishólmsvegi sunnan Kaldár að Hítarnesi. 
. Skógarnesvegur: Af Stykkishólmsvegi sunnan Stóru-Þúfu, hjá Miklholti og 

Ytra-Skógarnesi að Syðra-Skógarnesi. 

Stakkhamarsvegur: Af Ólafsvíkurvegi sunnan Hofstaða að Stakkhamri. 
Krossavegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Leirskál um Gaul að Krossum, með álmu 
að Melkoti. i 
Ölkelduvegur: Af Olafsvikurvegi við Ölkeldu að Slitvindastöðum. 

. Lýsuhólsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Hraunsmúla um Lýsudal og Lýsuhól 
á Ólafsvíkurveg vestan við Vatnsholtsá. 
Ólafsvíkurvegur: Af Stykkishólmsvegi austan við Straumfjarðará um 
Staðarsveit og Fróðárheiði til Ólafsvíkur. 
Útnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi, sunnan Fróðárheiðar, um Breiðuvík að Sandi. 
Búðavegur: Af Útnesvegi utan við Hraunhafnará til Búða. 
Hellnavegur: Af Útnesjavegi að Hellnum. 
Rifsvegur: Af Hellissandsvegi að Rifi. 
Hellissandsvegur: Frá Ólafsvík til Hellissands. 
Eyrarsveitar- og Fróðárhreppsvegur: Af Stykkishólmsvegi í Helgafellssveit 
um Eyrarsveit til Grafarness, utan í Búlandshöfða og um Fróðársveit á 
Ólafsvíkurveg. 
Framsveitarvegur: Af Eyrarsveitarvegi nálægt Eiði út fyrir Eyrarfjall, um 
Setberg og á Eyrarsveitarveg nálægt Vindási. 
Bjarnarhafnarvegur: Af Eyrarsveitarvegi til Bjarnarhafnar, með álmu að 
Seljum. 
Helgafellssveitarvegur: Af Stykkishólmsvegi nálægt Gríshól í Helgafellssveit 
um Kóngsbakka og Hraunháls á Eyrarsveitarveg í Berserkjahrauni. 
Borgalandsvegur: Af Stykkishólmsvegi hjá Tíðaási að Þingvöllum. 
Skógarstrandarvegur: Af Stykkishólmsvegi í Helgafellssveit, um Skógar- 
strönd, yfir Hörðudal og á Vesturlandsveg í Miðdölum. 
Langadalsvegur: Af Skógarstrandarvegi austan Setbergsár að Litla-Langadal. 
Miðdalavegur: Frá Vesturlandsvegi vestan Tunguár, hjá Kvennabrekku og 
Svalbarði á Vesturlandsveg hjá Fellsenda. 
Haukadalsvegur: Af Vesturlandsvegi sunnan við Haukadalsárbrú, um Hauka- 
dal inn á móts við Kross. 

- Hörðudalsvegur: Af Skógarstrandarvegi um Hörðudal, hjá Hlíð að Fremri- 
Vífilsdal. 
Laxárdalsvegur: Af Vesturlandsvegi sunnan Laxár í Dölum, um Laxárdal og 

Laxárdalsheiði á Strandaveg utan Borðeyrar. 
. Sælingsdalsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan við Leysingjastaði að Sælings- 

dal, með álmu að Laugum. 
Klofnings- og Skarðsstrandarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Ásgarði um 
Staðarfell á Vesturlandsveg í Saurbæ, með álmu að Skarðsstöð. 

. Efribyggðarvegur: Af Klofningsvegi hjá Helluá, um Túngarð og Stóru- 
Tungu á Klofningsveg nálægt Kjarlaksstöðum. 

, 
. Salthólmavíkurvegur: Af Skarðsstrandarvegi hjá Tjaldanesi í Saurbæ til 

verzlunarstaðarins í Salthólmavík. 

. Staðarhólsvegur: Af Skarðsstrandarvegi við Kirkjuhvol í Saurbæ, um Staðar- 
hól að Hvammsdal.
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Hjardarholtsvegur: Af Vesturlandsvegi innan Búðardals að Hjarðarholti. 
Króksfjarðarnesvegur: Af Vesturlandsvegi í Geiradal að verzlunarstaðnum 14. maf 
í Króksfjarðarnesi. 
Gautsdalsvegur: Af Vesturlandsvegi sunnan Geiradalsár, nálægt Bakka að 
Gautsdal. 
Reykhólasveitarvegur: Af Vesturlandsvegi við Berufjarðarbotn, um Reykhóla 
og Stað að Laugalandi og af Vesturlandsvegi hjá Kinnarstöðum, um Hofstaði 
að Hlið. 
Gufudalsvegur: Af Vesturlandsvegi í Þorskafirði um Gufudal, Skálanes og 
Kollafjörð að Kletti austan undir Klettshálsi. 
Bæjarnes- og Svinanesvegur: Af Barðastrandarvegi á Klettshálsi, um Kvig- 
indisfjörð og Kirkjuból að Bæ, með álmu vestan Kvígindisfjarðar að Svína- 

nesi. 
Fjarðarhlíðarvegur: Af Barðastrandarvegi við Vattarfjörð að Firði og 

þaðan að Skálmarnesmúla. 
Litlanesvegur: Af Barðastrandarvegi á Eiði, fyrir Mjóafjörð að Litlanesi. 
Steinadalsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Brekku í Gilsfirði, um Steinadals- 
heiði og á Strandaveg í Kollafirði. 
Strandavegur: Af Norðurlandsvegi vestan Hrútafjarðarár um Borðeyri, út 
með Hrútafirði, um Stikluháls, meðfram Bitrufirði, um Bitruháls, Kolla- 

fjörð og til Hólmavíkur, um Staðardal og að Vesturlandsvegi á Kollabúða- 

heiði. 
Kaldrananesvegur: Af Bjarnarfjarðarvegi til Kaldrananess. 
Reykjarfjarðarvegur: Af Strandavegi í Staðardal, um Bjarnarfjörð, Bala, 
Kaldbak og Veiðileysu, um Kúvíkur í Reykjarfirði, um Árnes, um Eyri 
í Ingólfsfirði til Ófeigsfjarðar, með álmu frá Melum til Norðurfjarðar. 
Gjögurvegur: Frá Árnesi að Gjögri í Reykjarfirði. 
Selstrandarvegur: Af Reykjarfjarðarvegi norðan Selár út Selströnd, um 

Drangsnes og Bæ til Kaldrananess. 
Ármúlavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Langadalsárbrú innan við Arngerðar- 

eyri út Langadalsströnd að Ármúla. 
Snæfjallastrandarvegur: Frá Ármúla um Snæfjallaströnd að Sandeyri. 
Ögurvegur: Frá Arngerðareyri við Ísafjarðardjúp um Múla, um Eyrar- 
fjall, meðfram Mjóafirði, um Ögur að Hjöllum í Skötufirði. 
Vatnsfjarðarvegur: Af Ögurvegi hjá Eyri norðan Ísafjarðar um Vatnsfjörð 
og Skálavík á Ögurveg hjá Botni í Mjóafirði, með álmum að Þúfum og til 

Reykjaness. 
Jökulfjarðavegur: Frá Sætúnsbryggju um Staðarheiði að Dynjanda. 
Aðalvíkurvegur: Frá Heklu við Hesteyri um Hesteyrardal og Stakkadals- 
heiði til Látra í Aðalvík. 
Hniífsdals- og Bolungavíkurvegur: Frá Ísafirði um Hnífsdal til Bolungavíkur. 
Tungudalsvegur: Frá Seljalandsbrú um Tungudal að Bunuá. 
Engidalsvegur: Af Súðavíkurvegi við Réttarholt að rafstöð í Engidal. 
Ísafjarðarvegur: Frá Ísafirði um Breiðadalsheiði, inn fyrir Önundarfjörð, 
um Gemlufallsheiði að Gemlufalli við Dýrafjörð. 
Súðavíkurvegur: Af Ísafjarðarvegi nálægt Seljalandsá í Skutulsfirði um 
Arnardal til Súðavíkur. 
Fjarðavegur: Frá Súðavík fyrir Álftafjarðarbotn, um Seyðisfjörð, fyrir 
Hestfjörð og Skötufjörð að Hjöllum. 

Suðureyrarvegur: Af Ísafjarðarvegi á Breiðadalsheiði, um Botnsheiði, út 
með Súgandafirði, um Suðureyri að Stað.
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Flateyrarvegur: Af fsafjardarvegi hjå Breidadal til Flateyrar. 
Hjarðardalsvegur: Af Ísafjarðarvegi hjá Mosvöllum í Önundarfirði, um 
Hjarðardal og yfir Dalsá hjá Kirkjubóli í Valþjófsdal. 
Núpsvegur: Frá Alviðruvör um Núp að vegamótum Ísafjarðarvegar hjá 

Gemlufalli. 
Ingjaldssandsvegur: Frá Núpi í Dýrafirði um Sandsheiði að Sæbóli á 
Ingjaldssandi. 
Dýrafjarðarvegur: Af Ísafjarðarvegi hjá Gemlufalli, inn fyrir Dýrafjörð að 
norðan og út að sunnan til Þingeyrar. 
Þingeyrarvegur: Frá Þingeyri um Brekkudal og Rafnseyrarheiði að væntan- 
legum ferjustað við Arnarfjörð nálægt Rafnseyri. 
Arnarfjarðarvegur: Frá Rafnseyri inn fyrir Borgarfjörð, um Mosdal og upp 
úr honum suður á Barðastrandarveg í Vatnsfirði. 
Haukadalsvegur: Frá Þingeyri um Haukadal og Keldudal að Lokinhömrum. 
Álftamýrarvegur: Af Þingeyrarvegi utan við Rafnseyri til Álftamýrar. 
Bildudals- og Patreksfjarðarvegur: Frá Bíldudal um Hálfdán, fyrir Tálkna- 
fjarðarbotn, um Mikladal til Geirseyrar við Patreksfjörð. 
Dalahreppsvegur: Frá Bíldudal um Bakka að Selárdal í Dalahreppi. 
Suðurfjarðavegur: Frá Bíldudal um Suðurfirði að Reykjarfirði og þaðan 

um Trostansfjörð á Arnarfjarðarveg. 
Tálknafjarðarvegur: Af Bíldudalsvegi norðan Tálknafjarðar um Sveinseyri 
að Sellátrum. 
Hvammseyrarvegur: Af Bíldudalsvegi sunnan Tálknafjarðar að Hvamms- 
eyri. 
Barðastrandarvegur: Frá Geirseyri um Kleifaheiði, hjá Haga og Brjánslæk, 
um Þingmannaheiði og Klettsháls að Kletti í Kollafirði. 
Rauðasandsvegur: Af Barðastrandarvegi hjá Ósum við Patreksfjörð, um 
Hvalsker og Saurbæ að Lambavatni á Rauðasandi. 
Örlygshafnarvegur: Af Rauðasandsvegi hjá Hvalskeri um Sauðlauksdal, 
Örlygshöfn og Hafnarfjall að Látrum, með álmu frá Geitagili að Gjögri. 
Kollsvíkurvegur: Frá Breiðuvík um Breið og Vatnadal til Kollsvíkur. 

C. Um Norðurland. 

Norðurlandsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Dalsmynni í Norðurárdal, um “ 
Holtavörðuheiði og Hrútafjörð, yfir Hrútafjarðarháls, Miðfjörð, Víðidal og 
Vatnsdalsá hjá Hnausum til Blönduóss, um Langadal, Stóra-Vatnsskarð, Vall- 

hólm, Blönduhlíð, Norðurárdal, Öxnadalsheiði, Öxnadal, Þelamörk og Krækl- 
ingahlíð til Akureyrar, um Vaðlaheiði, Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði, Mývatns- 
heiði, Mývatnssveit og Mývatnsöræfi, um Jökulsárbrú til Grímsstaða á Fjöllum. 
Reykjaskólavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Reykjum í Hrútafirði að Reykja- 

skóla. 
Miðfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi austast á Hrútafjarðarhálsi yfir Núpsá 
nálægt Núpi. . 
Heggstaðanesvegur: Af Norðurlandsvegi í Miðfirði um Sanda að Bessa- 

stöðum. 
Hvammstangabraut: Frá Hvammstanga að Norðurlandsvegi hjá Stóra-Ósi. 
Vatnsnesvegur: Frá Hvammstanga út Vatnsnes að Hindisvík. 
Hlíðardalsvegur: Af Vatnsnesvegi hjá Sauðadalsá að Hlíð. 
Þorgrímsstaðadalsvegur: Af Vatnsnesvegi hjá Tjörn um Tungu og yfir 

Tunguá.
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Vesturhópsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Vatnshorni um Vesturhóp ut að 36 
Hindisvík. 
Vesturárdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi norðan Vesturár að Húki. 

. Austursíðuvegur: Af Norðurlandsvegi austan Miðfjarðarár, um brýr á Austurá 
og Núpsá á Miðfjarðarveg. 
Austurárdalsvegur: Af Austursíðuvegi hjá Austurárbrú að Hnausakoti. 
Borgarvegur: Af Norðurlandsvegi vestan Víðidalsár um Síðu og Stóru-Borg 
á Vesturhópsveg hjá Þorfinnsstöðum. 
Fitjavegur: Af Norðurlandsvegi austan Línakradals, um Hrísa að Fremri- 

Fitjum. 
Viðidalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Deildarhóli, um Víðidalstungu og 
yfir brú á Víðidalsá. 
Vatnsdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Sveinsstöðum fram Vatnsdal yfir 
brú á Vatnsdalsá og út austan ár á Norðurlandsveg. 
Reykjabraut: Af Norðurlandsvegi fyrir norðan Giljá um Reyki á Svínvetn- 
ingabraut hjá Tindum. 
Flugvallarvegur: Af Húnvetningabraut að flugvelli hjá Akri. 
Svinvetningabraut: Frá Blönduósi, hjá Svínavatni, um bru á Blöndu hjá 

Löngumýri á Norðurlandsveg norðan Svartárbrúar. 
„ Bugsvegur: Af Svínvetningabraut hjá Syðri-Löngumýri að Eiðsstöðum. 
. Blöndudalsvegur: Af Svínvetningabraut norðan Blöndubrúar að Austurhlíð. 
. Svínadalsvegur: Af Reykjabraut hjá Svínavatni, um Auðkúlu á Svínvetninga- 

braut innan við Svínavatn. 

. Svartárdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Bólstaðarhlíð um Bergsstaði og 

Hvamm að Stafnsrétt. 
Skagastrandarvegur: Frá Blönduósi um Skagaströnd og Kálfshamarsvík 
norður að sýslumörkum. 

. Laæárdalsvegur: Af Skagastrandarvegi hjá Lækjardal um Mýrar að Skrapa- 
tungu. 

. Þverárfjalls- og Gönguskarðavegur: Af Skagastrandarvegi utan við Laxá, um 
Norðurárdal, Þverárfjall, Laxárdal ytri, Laxárdalsheiði og Gönguskörð til 
Sauðárkróks. 

. Skagavegur: Af Gönguskarðavegi hjá Skíðastöðum út Laxárdal og Skaga að 

sýslumörkum. 
. Reykjastrandarvegur: Af Gönguskarðavegi hjá Skarði að Reykjum á Reykja- 

strönd. 

. Sauðárkróksbraut: Frá Sauðárkróki að Norðurlandsvegi hjá Varmahlíð. 

. Sæmundarhlíðarvegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Geitagerði að Sólheimum. 

. Skagafjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi skammt innan við Varmahlíð, um 
Mælifell, um Tungusveit og Kjálka, á Norðurlandsveg nálægt Egilsá í Norð- 
urárdal. 

. Efribyggðarvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Álftagerði um Efribyggð að 
Skagafjarðarvegi norðan Mælifellsár. 
Vesturdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Tunguhálsi að Litluhlíð í Vesturdal. 
Austurdalsvegur: Af Vesturdalsvegi hjá Goðdölum yfir Jökulsá vestri að 
Bústöðum. 

. Út-Blönduhlíðarvegur: Af Hofsósvegi austan Héraðsvatna, um Blönduhlíð 
á Norðurlandsveg austan við Héraðsvatnabrú á Grundarstokki. 

. Hofsósvegur: Frá Sauðárkróki um Hegranes, Viðvíkursveit og Óslandshlíð til 
Hofsóss, með álmu inn Deildardal að Kambi. 

. Hegranesvegur: Af Hofsósvegi hjá Garði að Rip. 
10 
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Hólavegur: Af Hofsósvegi hjá Miklahóli um Viðvík og Laufskålaholt að Hól- 

um. 
. Siglufjarðarvegur: Frá Hofsósi um Sléttuhlið, Fljót og Siglufjarðarskarð til 

Siglufjarðar. 
. Flókadalsvegur vestri: Af Siglufjarðarvegi vestan við Yzta-Mó að Neskoti. 

Siglufjarðarvegur ytri: Frá Siglufjarðarkaupstað fyrir Stráka, um Úlfsdali 
og Almenningsskriður á Siglufjarðarveg fyrir utan Hraun í Fljótum (enda 
leiði rannsókn, framkvæmd af vegamálastjóra skv. þingsályktun, samþ. á 
Alþingi 1954, í ljós, að unnt sé að leggja þar veg vegna staðhátta og án 
óeðlilegs kostnaðar). 
Flókadalsvegur eystri: Af Siglufjarðarvegi austan við Haganes, um Barð að 
Stóru-Reykjum í Flókadal. 
Ólafsfjarðarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Fljótaár um Stíflu og Lág- 
heiði til Ólafsfjarðar. 

. Múlavegur: Frá Ólafsfjarðarkaupstað fyrir Ólafsfjarðarmúla til Dalvíkur. 
Ólafsfjarðarvegur eystri: Frá Ólafsfjarðarkaupstað inn undir Hól, yfir 
Fjarðará á Ólafsfjarðarveg hjá Kvíabekk. 

. Hörgárdalsvegur innri: Af Norðurlandsvegi hjá Bægisá á Þelamörk um 
Hörgárbrú hjá Þúfnavöllum að Flögu. 
Hörgárdalsvegur ytri: Af Dalvíkurvegi hjá Möðruvöllum um brú á Hörgá á 
Helguhyl að Hörgárdalsvegi innri, með álmu að Sörlatungu. 

. Dalvíkurvegur: Af Norðurlandsvegi á Moldhaugahálsi, um Arnarneshrepp 
og Árskógsströnd, hjá Árgerði til Dalvíkur. 

. Hauganesvegur: Af Dalvíkurvegi hjá Stærra-Árskógi að Hauganesi. 
. Árskógssandsvegur: Af Dalvíkurvegi utan við Þorvaldsdalsá að. Árskógssandi. 

Svarfaðardalsvegur: Af Dalvíkurvegi hjá Árgerði að Urðum. 
Hrísavegur: Af Dalvíkurvegi hjá Hrisum, um brýr á Skíðadalsá og Svarfaðar- 
dalsá á Svarfaðardalsveg hjá Hreiðarsstöðum. 

. Hjalteyrarvegur: Af Dalvíkurvegi hjá Skriðulandi í Arnarneshreppi til Hjalt- 
eyrar. 
Dagverðareyrarvegur: Af Norðurlandsvegi fyrir innan Moldhauga að Dag- 
verðareyri. 

. Eyjafjarðarbraut: Af Norðurlandsvegi sunnan Akureyrar um Jórunnarstaði 
að Torfufelli, ásamt brautinni að Kristneshæli og álmu frá Samkomugerði 

inn Djúpadal að Litladal. 

Laugalandsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Kaupangi, hjá Laugalandsskóla, 
um Eyjafjarðarárbrú á Stíflu og á Eyjafjarðarbraut skammt utan við Saur- 
bæ. 

Vatnsendavegur: Af Eyjafjarðarbraut hjá Saurbæ, austur yfir brú á Eyja- 
fjarðará þar, um Hóla að Vatnsenda. 

- Svalbarðsstrandarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Veigastöðum, um Sval- 
barðsströnd á Fnjóskadalsveg eystri austan við brú á Fnjóská hjá Laufási. 
Fnjóskadalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi hjá Hálsi út Fnjóskadal austan- 
verðan um Höfðahverfi til Grenivíkur. 

Fnjóskadalsvegur vestri: Frá Draflastöðum suður Fnjóskadal vestan Fnjósk- 
ár að Illugastöðum. 
Kljástrandarvegur: Af Fnjóskadalsvegi eystri utan við Gljúfurárbrú, um 
Höfða að Kljáströnd. 
Svalbarðseyrarvegur: Af  Norðurlandsvegi ofan við Geldingsárbrú til 
Svalbarðseyrar. 
Kinnarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Krossi í Ljósavatnsskarði, um Köldu-
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kinn, yfir Skjálfandafljótsbrú, norður fyrir Garðsnúp á Þingeyjarsýslubraut 
hjá Garði í Aðaldal. 
Út-Kinnarvegur: Af Kinnarvegi hjá Ófeigsstöðum út að Granastöðum. 

- Reykjahverfisvegur: Af Þingeyjarsýslubraut hjá Laxamýri, um Hveravelli í 
Reykjahverfi og Hvammsheiði, hjá Grenjaðarstað, á Þingeyjarsýslubraut hjá 
Syðra-Fjalli í Aðaldal. 

- Laæárdalsvegur: Af Reykjahverfisvegi hjá Laxárbrúm vestan Laxár, um 
Þverá og yfir Laxá hjá Brettingsstöðum. 
Bárðardalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi við Kvíslarbrú vestan Skjálfanda- 
fljóts yfir brú hjá Stóruvöllum á Bárðardalsveg eystri. 
Bárðardalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi hjá Fosshóli, um Bárðardal 
austan Skjálfandafljóts, inn að Víðikeri. 
Þingeyjarsýslubraut: Af Norðurlandsvegi hjá Breiðumýri, um Aðalreykjadal, 
Húsavík, Tjörnes og Kelduhverfi, um Jökulsárbrú í Axarfirði að vegamótum 
Kópaskers- og Hólsfjallavega. 
Mývatnssveitarvegur nyrðri: Af Norðurlandsvegi hjá Arnarvatni í Mývatns- 
sveit, norðan Mývatns til Reykjahlíðar. 
Reykjaheiðarvegur: Frá Húsavik um Reykjaheiði að vegamótum Þingeyjar- 
sýslubrautar hjá Lóni í Kelduhverfi. 
Austurhlíðarvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan við Breiðumýri, um Lauga- 
skóla út Austurhlíð, yfir Reykjadalsá hjá Ökrum á Þingeyjarsýslubraut 
nálægt Glaumbæ. 
Kópaskers- og Raufarhafnarvegur: Af Norðurlandsvegi austan við Jökulsár- 
brú í Axarfirði, um Kópaskerskauptún, yfir Melrakkasléttu, um Raufarhöfn 

á Axarfjarðarheiðarveg nálægt Svalbarði í Þistilfirði. 
Sandsvegur: Af Kópaskersvegi nálægt Skinnastöðum vestur yfir Sandárbrú. 
Hólsfjallavegur: Frá vegamótum austan Jökulsárbrúar í Axarfirði, hjá Detti- 
fossi, á Austurlandsveg hjá Grímsstöðum á Fjöllum, með álmu að Hafurs- 

stöðum. 
Atarfjarðarheiðar- og Þistilfjarðarvegur: Af Kópaskersvegi hjá Klifshaga, 
um Hrauntanga og Svalbarð í Þistilfirði til Þórshafnar. 
Holtsvegur: Af Þistilfjarðarvegi við Garðá um Holt að Laxárdal. 
Langanesvegur: Frá Þórshöfn út Langanes að Skálum. 
Eiðisvegur: Af Langanesvegi utan Krossóss að Eiði, með álmu að Ártúni. 
Ytralónsvegur: Af Langanesvegi utan við Sauðanesós, nálægt Ytra-Lóni að 
Eldjárnsstöðum, með álmu að Grund. 

Hálsvegur: Frá Þórshöfn að Hóli. 

D. Um Austurland. 

Austurlandsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Grímsstöðum á Fjöllum, hjá 
Möðrudal, um Möðrudalsöræfi, Jökuldalsheiði, um Jökuldal hjá Skjöldólfs- 
stöðum, um Jökulsárbrú hjá Fossvöllum, um Hróarstungu, um Lagarfljóts- 

brú hjá Egilsstöðum, um Velli og Skriðdal, um Breiðdalsheiði, um Breiðdal 
hjá Eydölum, um Strætishvarf, um Berufjarðarströnd til Djúpavogs, um 
Geithellnahrepp yfir Lónsheiði að Suðurlandsvegi í Lóni. 
Stranda- og Jökulsárhlíðarvegur: Frá Þórshöfn norðan Brekknaheiðar, um 
Strandir, Sandvíkurheiði, Vopnafjörð, Hellisheiði og Jökulsárhlíð á Austur- 
landsveg vestan við Jökulsárbrú hjá Fossvöllum. 
Hafnarvegur: Af Strandavegi við Bakkaá í Skeggjastaðahreppi. um Hafnar- 
kauptún út að Steintúni. 
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Vopnafjardarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Möðrudal um Langadal og 

Hofsárdal til Vopnafjarðar. 
Vesturdalsvegur: Af Strandavegi nálægt Vesturá, um Vesturárdal á Vopna- 

fjarðarveg fyrir innan Hof. 
Strandhafnarvegur: Af Strandavegi við Borgarlæk um Ljósaland að Strand- 

höfn. 
Sunnudalsvegur í Vopnafirði: Af Strandavegi austan við Hofsá að Síreks- 
stöðum. 
Jökuldalsvegur: Frá Austurlandsvegi við Gilsá í Jökuldal, um Hákonarstaði 
og Brú að Aðalbóli. 
Jökuldalsvegur eystri: Af Austurlandsvegi í Dimmadal í Heiðarenda, inn 
Jökuldal, um Jökulsárbrú hjá Hjarðarhaga og á Austurlandsveg. 
Hróarstunguvegur nyrðri: Af Austurlandsvegi austan við Jökulsárbrú hjá 
Fossvöllum, um væntanlega brú á Lagarfljót á Steinboga, á Úthéraðsveg 

nálægt Hóli. 
Hróarstunguvegur eystri: Af Austurlandsvegi hjá Rangá, um Kirkjubæ, yfir 
væntanlega brú á Lagarfljót hjá Fossi og á Úthéraðsveg nálægt Ásgríms- 

stöðum. 
Kirkjubæjarvegur: Af Hróarstunguvegi nyrðri nálægt Stóra-Bakka, um 

Hallfreðarstaði og Kirkjubæ að Gunnhildargerði. 
Upphéraðsvegur: Af Austurlandsvegi vestan Lagarfljótsbrúar, um Fell að 

Hóli í Fljótsdal. 
Fellavegur efri: Af Austurlandsvegi norðan Lagarfljótsbrúar, um Hafrafell 
og Fjallsel á Upphéraðsveg nálægt Ormarsstöðum. 
Fjarðarheiðarvegur: Af Fagradalsbraut hjá Egilsstöðum, um Fjarðarheiði 
til Seyðisfjarðar. 
Seyðisfjarðarvegur syðri: Frá Seyðisfirði um Þórarinsstaði að Skálanesi. 
Seyðisfjarðarvegur nyrðri: Frá Vestdalseyri að Brimnesi. 
Úthéraðs- og Borgarfjarðarvegur: Af Fjarðarheiðarvegi austan við Eyvind- 
arárbrú, um Eiða, út Hjaltastaðaþinghá hjá Bóndastöðum og yfir Selfljóts- 
brú hjá Heyskálum, yfir Vatnsskarð um Njarðvík til Bakkagerðis í Borgar- 
firði. 
Hólalandsvegur í Borgarfirði: Frá Bakkagerði um Borgarfjörð nálægt Hóla- 
landi, yfir Fjarðará að Hvannstóði. 
Fjallabæjavegur: Af Úthéraðsvegi hjá Eiðum um Gilsárteig og Hamra- 

gerði að Ánastöðum. 
Hjaltastaðavegur: Af Úthéraðsvegi sunnan við Bóndastaði, um Hjaltastað 
og Sandbrekku á Úthéraðsveg austan við Gagnstöð. 

Fagradalsbraut: Af Austurlandsvegi hjá Egilsstöðum um Fagradal að Búðar- 

eyri við Reyðarfjörð. 
. Eskifjarðarvegur: Frá Búðareyri við Reyðarfjörð til Eskifjarðarkauptúns. 

Norðfjarðarvegur: Frá Eskifjarðarkauptúni um Oddsskarð til Neskaup- 

staðar. 
Hólavegur í Norðfirði: Af Norðfjarðarvegi hjá Skálateigi að Hólum. 

Viðfjarðarvegur: Frá Eskifjarðarkauptúni um Vaðlavíkurheiði til Viðfjarðar. 

Vaðlavikurvegur: Af Viðfjarðarvegi á Vaðlavíkurheiði að Vöðlum í Vaðlavík. 

. Skóga- og Fljótsdalsvegur: Af Austurlandsvegi hjá Úlfsstöðum á Völlum, 
um Skóga og Fljótsdal og á Upphéraðsveg skammt utan við Valþjófsstað, 
með álmu að Víðivallagerði. 

Skriðdalsvegur: Af Skógavegi vestan Grímsár, inn Skriðdal, um brýr á



77 

Geitdalså og Mulaå á Austurlandsveg, með álmu vestan Geitdalsårbruar að 
Geitdal. 

30. Þórdalsheiðarvegur: Af Austurlandsvegi í Skriðdal um Þórdalsheiði á Fagra- 
dalsbraut í Reyðarfirði. 

31. Mjóafjarðarvegur: Af Fagradalsbraut sunnan við Köldukvísl, um Mjóafjarðar- 
heiði og norðurbyggð Mjóafjarðar að Dalatanga. 

32. Fáskrúðsfjarðarvegur: Af Fagradalsbraut í Reyðarfirði um Sléttuströnd og 
Staðarskarð að Búðum í Fáskrúðsfirði. 

33. Vattarnesvegur: Af Fáskrúðsfjarðarvegi fyrir austan Kolmúla, um Vattar- 
nes og á Fáskrúðsfjarðarveg innan við Kolfreyjustað. 

34. Dalavegur í Fáskrúðsfirði: Af Stöðvarfjarðarvegi norðan Dalsár að Dölum. 
35. Breiðdalsvíkurvegur: Af Austurlandsvegi hjá Eydölum í Breiðdal til Breið- 

dalsvíkur. 
36. Norðurdalsvegur: Af Austurlandsvegi í Breiðdal, um Norðurdal að Þorvalds- 

stöðum. 
37. Breiðdalsvegur syðri: Af Austurlandsvegi sunnan við Breiðdalsárbrú að 

Flögu. 
38. Stöðvarfjarðarvegur: Frá Búðum um Hafnarnes og Stöðvarfjörð á Breiðdals- 

vikurveg hjá Þverhamri. 

3. gr. 
Á eftir 6. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi: 

Nýbýlavegir eru aðalvegir um lönd, sem nýbýlastjórn hefur tekið að sér að 
koma í byggð. 

4. gr. 
Á eftir 9. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi: 
Nýbylavegir skulu lagðir með hliðsjón af því skipulagi byggðarinnar, sem gert 

hefur verið eða samþykkt af nýbýlastjórn ríkisins, og hefur landnám ríkisins um- 
sjón með allri vinnu við nýbýlavegi í samráði og samvinnu við vegamálastjóra 
um framkvæmd vegagerðarinnar. 

Vegagerð þessi kemur til framkvæmda jafnóðum og fé er veitt til hennar i 
fjárlögum. 

Nú er lokið við að leggja nýbýlaveg að dómi vegamálastjóra, og er hlutaðeig- 
andi sýslunefnd þá skylt að taka veginn upp í tölu sýsluvega og annast viðhald 
hans. Heimreið eða veg af nýbýlavegi til nýbýlis kostar nýbýlingur og nýbýla- 
stjórn í sameiningu, en nýbýlingur viðhaldið. 

Et
 

. gr. 
36. gr. laganna breytist þannig: 

a. 1. málsgr. orðist svo: 
Girðingar úr sléttum vír eða vírneti má ekki setja nær alfaravegi um 

óræktað land en 4 metra frá vegbrún, og ekki nær en 2 metra um ræktað land. 
b. 2. málsgr. orðist svo: 

Girðingar úr gaddavír má hvergi setja nær vegbrún en 8 metra. 
c. 6. málsgr. orðist svo: 

Ekki má reisa hús nær vegbrún en 10 metra frá þjóðvegi eða sýsluvegi, 
nema leyfi vegamálastjórnarinnar komi til. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 116 29. des. 
1951, um breyt. á vegalögum, nr. 34 22. apríl 1947. 
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36 Ákvæði til bráðabirgða. 

14. maí Á árinu 1955 skulu sömu aðilar sem fyrr annast viðhald þeirra vega og vega- 
kafla, sem bætt er í tölu þjóðvega með lögum þessum. 

Gjört í Reykjavík, 14. maí 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Kristinn Guðmundsson. 

37 LÖG 
14. maí 

um breyting á lögum nr. 1 5. jan. 1938, um síldarverksmiðjur ríkisins. 

Forseti ÍSLANDS 

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

1. gr. 
14. gr. laganna orðist svo: 

Verksmiðjurnar skulu greiða %% af brúttóandvirði seldra afurða ár hvert til 

bæjarsjóðs eða sveitarsjóðs, þar sem þær eru starfræktar. Þó má gjald þetta ekki 
nema hærri upphæð en sem svarar samanlögðum útsvörum annarra gjaldenda í 
hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarfélagi það ár. Skal verksmiðjugjaldið áætlað í fjár- 
hagsáætluninni, áður en útsvör eru ákveðin. Þar til lokið er endurskoðun á lög- 
gjöfinni um tekjur bæjar- og sveitarfélaga, skal gjald síldarverksmiðja ríkisins á 
Siglufirði til bæjarsjóðs Siglufjarðar þó aldrei vera minna en kr. 100000.00. 

Nú er skipt hreppi, þar sem verksmiðja er starfrækt, og miðast þá hámark 
verksmiðjugjaldsins við samanlagðar útsvarsupphæðir hinna nýju hreppa, en greið- 
ist eingöngu þeim hreppi, þar sem verksmiðjan er starfandi. 

Verksmiðjurnar greiða ekki útsvar né tekju- og eignarskatt. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru jafnframt úr gildi numin lög nr. 51 27. 

júni 1941 og lög nr. 48 14. apríl 1943. 

Gjört í Reykjavík, 14. mai 1955 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ólafur Thors.
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LOG 38 
14. mai 

um framlengingu á gildi nokkurra bráðabirgðaákvæða í lögum nr. 46/1954, 

um tekjuskatt og eignarskatt. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Ákvæði 63. gr. laga nr. 46/1954, um skattauka á tekjur, og ákvæði 64. og 65. 

gr. sömu laga, um lækkun á tekjuskatti, tekjuskattsviðauka og stríðsgróðaskatti, 
skulu gilda árið 1955 við álagningu skatta á tekjur ársins 1954. 

2. gr. 
Ákvæði 67. gr. laga nr. 46/1954, um álag á eignarskatt, skulu gilda við álagn- 

ingu eignarskatts árið 1955. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 14. maí 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 39 
16. maí 

um breyting á lögum nr. 66 31. maí 1947, um Ræktunarsjóð Íslands. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 

3. tölulið 3. gr. laganna skal orða svo: 

Árlegt framlag úr ríkissjóði, 1.6 millj. kr. á ári, í fyrsta sinn árið 1956. 

2. gr. 
2. málsgr. 4. gr. laganna orðist svo: 

Upphæð lánanna má vera allt að 60% kostnaðarverðs, eins og það er áætlað að 
meðaltali árlega. Til vélgrafinna skurða má þó lána allt að 85% kostnaðarverðs. 
Njóti framkvæmdin framlags samkvæmt jarðræktarlögum, lækkar lánsupphæðin 
sem svarar framlaginu. Við það skal miðað, að kostnaðarverð framkvæmdanna sé 

að dómi sjóðsstjórnarinnar ekki hærra en eðlilegt má teljast samkvæmt verðlagi 
á hverjum tíma. Skulu framkvæmdirnar metnar á kostnað lántakanda, eftir því 
sem þörf er á, svo sem nánar verður fyrir mælt í reglugerð.
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39 3. gr. 
16. mai Í stað ,,219%" í 6. gr. laganna komi: 4%. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 101 10. des. 

1954, um breyting á lögum nr. 66 31. maí 1947, um Ræktunarsjóð Íslands. 

Gjört í Reykjavik, 16. maí 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

40 LÖG 
16. maí 

um Fiskveiðasjóð Íslands. 

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

þykki mínu: 

. 1. gr. 
Tilgangur Fiskveiðasjóðs Íslands er að styðja sjávarútveg Íslendinga, einkum 

bátaútveginn, með hagkvæmum stofnlánum, sbr. 4. gr. 

2. gr. 
Tekjur Fiskveiðasjóðs eru: 

1. Útflutningsgjöld af sjávarafurðum, sem ríkissjóður innheimtir samkvæmt lög- 
um nr. 81 5. júní 1947. 

2. Framlag ríkissjóðs, 2 millj. kr. á ári, í fyrsta sinn á árinu 1956. 

3. Vextir. 

3. gr. 
Fiskveiðasjóður má taka lán til starfsemi sinnar, þegar þörf krefur að áliti 

sjávarútvegsmálaráðherra. 
Er ríkissjóði heimilt að ábyrgjast lán fyrir sjóðinn í þessu skyni allt að 50 

millj. kr. 

4. gr. 
Fiskveiðasjóður má eingöngu lána til: 

a. Fiskiskipa, þar með taldir opnir vélbátar. Skip innan 200 rúmlesta sitja fyrir 

lánum. 
b. Vinnslustöðva fyrir sjávarafurðir svo og annarra mannvirkja, sem bæta aðstöðu 

til útgerðar og hagnýtingar sjávarafla. 

5. gr. 
Fiskveiðasjóður lánar einungis gegn fyrsta veðrétti. Mega lán nema allt að % 

— tveimur þriðju hlutum — af kostnaðarverði eða virðingarverði nýrra fiskiskipa 
og % — þremur fimmtu hlutum — til nýrra fiskvinnslustöðva og annarra fast- 
eigna útvegsins. Til nýrra fiskiskipa, sem smíðuð eru innanlands, mega þó lán nema 
allt að 34 hlutum kostnaðar- eða virðingarverðs. Um lán út á skip eldri en eins 

árs fer eftir ákvörðun sjóðsstjórnarinnar í hvert skipti. Hámark lána er kr.
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1 250 000.00 — ein milljón tvö hundruð og fimmtíu þúsund — til fiskiskipa og 40 

kr. 600 000.00 — sex hundruð þúsund — til fasteigna. Lengsti lánstími er 20 ár. 16. maí 

Útborgun lána samkvæmt þessari grein skal haga svo, að % láns greiðist, ' 

begar kjålur er lagdur og meginhluti efnis er kominn å staðinn, %3 hluti þegar 

skipið er byrt og þiljur lagðar og vél skipsins komin á staðinn, en lokagreiðsla 

fer fram, þegar skipið er fullsmíðað, virt og vátryggt. 

6. gr. 

Vextir af lánum Fiskveiðasjóðs til skipa skulu vera 4%, en af öðrum lánum 

514% á ári. Gjalddagi lána er 1. nóvember ár hvert. Dráttarvextir skulu vera %% 

fyrir hvern mánuð, sem greiðsla dregst. 

7. gr. 

Skylt er þeim, sem lán fá úr Fiskveiðasjóði, að láta reikningaskrifstofu sjávar- 

útvegsins i té afrit af rekstrar- og efnahagsreikningum fyrirtækja sinna í því formi, 

sem reikningaskrifstofan ákveður. 

8. gr. 

Eignir þær, er Fiskveiðasjóður tekur að veði, skal á kostnað lánþega virða á 

þann hátt, er nánar verður tiltekið í reglugerð sjóðsins. Í reglugerðinni má meðal 

annars ákveða, að stjórn Fiskveiðasjóðs megi tilnefna þá menn, er skuli fram- 

kvæma virðingargerðir. Stjórn sjóðsins getur hvenær sem er heimtað skilríki fyrir 

því, að veðsettum eignum sé vel við haldið og að veðið hafi ekki rýrnað. 

9. gr. 

Verði eigendaskipti að eign, sem veðsett er Fiskveiðasjóði, þá er stjórn sjóðsins 

heimilt að heimta lánið endurgreitt að fullu eða nokkru leyti, ef henni þykir ástæða 

til, enda skal bæði seljanda og kaupanda skylt að tilkynna sjóðsstjórninni eigenda- 

skipti þegar í stað. 

10. gr. 

Nú er lán úr Fiskveiðasjóði eigi greitt á réttum gjalddaga eða veðið gengur 

svo úr sér eða rýrnar að veðgildi, að það eigi er svo tryggt sem vera skal, eða nýr 

eigandi vanrækir að taka lánið að sér, og er þá stjórn sjóðsins heimilt að telja eftir- 

stöðvar lánsins komnar i gjalddaga þegar án uppsagnar. 

11. gr. 

Þegar lán er komið í gjalddaga, hefur Fiskveiðasjóður heimild til að láta 

selja veðið við opinbert uppboð, án undanfarins dóms, sáttar eða fjárnáms, sam- 

kvæmt 39. gr. laga nr. 95 5. juni 1947, eða láta leggja það Fiskveiðasjóði út til 

eignar, ef þörf er á. 
Fiskveiðasjóður þarf ekki að láta neinn vera fyrir sína hönd við uppboðið, 

og skal þar ekki taka mótmæli skuldunauts til greina, nema þau séu auðsjáanlega 

á rökum byggð, og eigi er heldur unnt að stöðva eða ónýta uppboðið með neins 

konar dómsskoti. 
Fiskveiðasjóður ber hins vegar ábyrgð á því, að skuldin sé rétt og komin 

í gjalddaga, og er skuldunaut rétt að höfða mál til endurgjalds á öllu því, er hann 

hefur skaðazt á uppboðinu, og öllum málskostnaði að skaðlausu. 

Fiskveiðasjóður getur samið svo um við skuldunauta sína, að uppboð á veð- 

settum eignum megi fara fram í skrifstofu uppboðshaldara. 
11
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12. gr. 
Nú er skip eða fasteign seld á naudungaruppbodi eða við gjaldþrotaskipti, og 

ber þá uppboðshaldara að rannsaka, hvort eignin er veðsett Fiskveiðasjóði, og 
geta þess í uppboðsgerðinni. Ef svo reynist, skal stjórn sjóðsins gert aðvart svo 
tímanlega, að hún geti látið fulltrúa sinn vera við uppboðið. 

13. gr. 
Fiskveiðasjóður er undanþeginn opinberum gjöldum og sköttum, hverju nafni 

sem nefnast. Bækur sjóðsins og kvittanir, svo og skuldabréf fyrir lánum úr sjóðnum, 
umboð, veðleyfi og ábyrgðaryfirlýsingar gagnvart honum, eru undanþegin stimpil- 
gjaldi. Eignar- og veðbókarvottorð er skylt að afgreiða til sjóðsins án endurgjalds. 

14. gr. 
Fiskveiðasjóður Íslands er sjálfstæð stofnun. Yfirumsjón hans er í höndum 

ráðherra þess, er fer með sjávarútvegsmál. 
Útvegsbanki Íslands h/f í Reykjavík hefur á hendi framkvæmdarstjórn sjóðsins 

og rekstur. 
Skipun forstjóra sjóðsins er háð samþykki ráðherra. 

15. gr. 
Reikningar Fiskveiðasjóðs skulu endurskoðaðir af tveim mönnum, er ráðherra 

skipar. 
Eftir hver áramót gefur sjóðsstjórnin ráðherra fullkominn, endurskoðaðan árs- 

reikning og skýrslu um hag og starfsemi sjóðsins á árinu. Ársreikninginn skal birta 
í B-deild Stjórnartíðinda. 

16. gr. 
Í reglugerð fyrir Fiskveiðasjóð má setja þau ákvæði um stjórn sjóðsins og 

rekstur, er nauðsynleg þykja, þótt ekki sé sérstaklega gert ráð fyrir þeim í þessum 
lögum, enda fari þau ekki í bág við nein ákvæði í lögunum. 

17. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 34 2. apríl 1943, lög nr. 107 30. 

desember 1943, lög nr. 39 29. apríl 1946 og lög nr. 120 20. desember 1951. 

18. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 16. maí 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ólafur Thors.
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LOG 

um greiðslu kostnaðar við skóla, sem reknir eru sameiginlega 

af ríki og sveitarfélögum. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Stofnkostnaður. 

1. gr. 
Menntamálaráðuneytið ákveður, hvar stofna skuli og reka skóla gagnfræða- 

stigs, að fengnum tillögum fræðslumálastjóra, námsstjóra og hlutaðeigandi fræðslu- 

ráðs og skólanefndar. 
Ráðuneytið ákveður, að fengnum tillögum fyrrgreindra aðila, hvort stofna og 

reka skuli heimangöngu- eða heimavistarskóla barnafræðslustigs og gagnfræða- 

stigs í hverju skólahverfi um sig. 
Heimangönguskólar skulu vera þar, sem því verður við komið, en heimavistar- 

skólar að öðrum kosti. 

2. gr. 
Hlutaðeigandi sveitarfélög leggja til á sinn kostnað lóðir og lendur til barna- 

skóla, gagnfræðastigsskóla og húsmæðraskóla, eftir því sem þörf krefur, svo sem 
undir skólahús, íþróttahús, sundlaugar, leikvelli, bústaði skólastjóra, kennara og 

starfsmanna, svo og undir önnur þau mannvirki, sem skólanum eru nauðsynleg. 
Ríkisframlög til skóla eru bundin þeim skilyrðum, að menntamálaráðuneytið 

hafi samþykkt skólastaðinn að fengnum tillögum fræðslumálastjóra, að skólalóðin 
sé eign skólahverfisins eða afnotaréttur hennar tryggður með óuppsegjanlegum 
leigusamningi og að fullnaðarteikningar mannvirkjanna og nákvæm kostnaðar- 
áætlun hafi hlotið samþykki menntamálaráðuneytisins og húsameistara ríkisins. 

Alþingi ákveður hverju sinni, til hvaða skólaframkvæmda stofnkostnaðarfram- 
lög eru veitt, og er ekki heimilt að hefja framkvæmdir, fyrr en fyrsta fjárveiting er 
fyrir hendi. Nú hefur Alþingi samþykkt slíka fjárveitingu, og ákveður það þá einnig, 
hvernig framlögum skuli háttað framvegis. En skylt er ríkissjóði þó að hafa lokið 
greiðslu framlaga til hverrar framkvæmdar, miðað við upphaflega kostnaðar- 
áætlun, innan 5 ára frá því, er fyrsta framlag var innt af hendi. Síðastnefnt ákvæði 
tekur þó aðeins til framlaga, sem ákveðin eru, eftir að lög þessi taka gildi. 

Ef hafnar eru framkvæmdir, án þess að framantöldum skilyrðum sé fullnægt, 

er stofnkostnaður ríkissjóði óviðkomandi. 

3. gr. 
Ríkissjóður greiðir helming stofnkostnaðar við heimangönguskóla barna- 

fræðslustigs og gagnfræðastigs. Skólastjórabústaði við heimangönguskóla barna- 
fræðslustigs greiðir ríkissjóður þó að þremur fjórðu hlutum. 

Stofnkostnað heimavistarskóla barnafræðslustigs og gagnfræðastigs svo og hús- 
mæðraskóla greiðir ríkissjóður að þremur fjórðu hlutum. 

Hinn hluta stofnkostnaðar greiða hlutaðeigandi sveitarfélög. Ef tvö eða fleiri 
sveitarfélög — eða hlutar úr þeim — standa að sama skóla, þá skulu þau, ef ekki 
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41 verður samkomulag um annað, greiða sinn hluta stofnkostnaðar í réttu hlutfalli við 
17. maí Samanlagðan tekju- og eignarskatt íbúanna eftir meðaltali 5 síðustu ára. 

Í heimavistarskólum barnafræðslustigs og gagnfræðastigs, svo og húsmæðraskóla, 
teljast íbúðir skólastjóra, kennara, nemenda og starfsfólks til skólahúsnæðis og 
byggingarkostnaður þeirra til stofnkostnaðar. Hverjum heimangönguskóla barna- 
fræðslustigs skal fylgja íbúð skólastjóra. Heimavistarskólum barnafræðslustigs skal 
einnig fylgja íbúð skólastjóra svo og íbúðir kennara og annars nauðsynlegs starfs- 
fólks. Ef bú er rekið í sambandi við gagnfræðastigsskóla, skal bújörð ásamt nauð- 
synlegum húsum til búskapar teljast til stofnkostnaðar. 

Fullnaðargreiðsla á framlagi ríkisins er bundin því skilyrði, að mannvirkin séu 
tekin út af trúnaðarmanni ríkisins. Skal þess gætt við úttektina og þegar úrskurð- 
aðir eru stofnkostnaðarreikningar, að ekki séu samþykktar lélegar byggingar né 
heldur íburður eða annar kostnaður fram yfir það, sem ráð er gert fyrir í áætlunum 
þeim, sem staðfestar hafa verið. 

4. gr. 
Þar sem svo hagar til við barnaskóla og gagnfræðastigsskóla, að akstur nem- 

enda til og frá skólastað getur komið í stað heimavista eða stuðlar að því að sam- 
eina skólahverfi eða fámenna skóla, að dómi menntamálaráðherra að fengnum til- 
lögum fræðslumálastjóra, fjármálaeftirlitsmanns skólanna, námsstjóra og hlutað- 
eigandi skólanefnda eða fræðsluráða, skal greiða framlag úr ríkissjóði til kaupa á 
skólabifreið, er nemi þremur fjórðu hlutum kostnaðarverðs. Fjárveiting og greiðsla 
á framlagi ríkissjóðs í þessu skyni er háð sömu skilyrðum og reglum sem til ann- 
ars stofnkostnaðar, sbr. 3. mgr. 2. gr. 

II. KAFLI 

Rekstrarkostnaður. 

5. gr. 
Fastir kennarar við barnaskóla, gagnfræðastigsskóla og húsmæðraskóla eru 

starfsmenn ríkisins og taka laun samkvæmt launalögum. 

6. gr. 
Tölu fastra kennara við barnaskóla skal miða við það, að 40 börn komi á hvern 

kennara, sem kennir fulla kennslu í 9 mánuði, en 5 börnum færra fyrir hvern mánuð, 
er hann kennir skemur. Í skólum með færri en 150 nemendum skal bo ætla nokkru 
færri börn á kennara eftir reglum, er menntamálaráðuneytið setur, að fengnum 
tillögum fræðslumálastjóra. Sérkennurum í sundi og handavinnu skal ætla sem 
næst helmingi færri börn en öðrum kennurum. 

7. gr. 
Við skóla gagnfræðastigsins skal miða tölu fastra kennara: 1) við árlegan 

starfstíma skóla, 2) við nemendafjölda og 3) við það, hversu verknám er mikið, 
eftir reglum þeim, sem hér greinir: 

a. Í bóknámsskóla, er starfar í 9 mánuði og hefur 90 nemendur eða fleiri, komi 30 
nemendur á hvern kennara. Ef nemendafjöldi er milli 60 og 90, komi 28 nem- 
endur á kennara, og 26, sé nemendafjöldi minni. 

b. Í skóla, er starfar í 9 mánuði og verknám er % og allt að % hluta námsefnis og 
nemendur eru 90 eða fleiri, komi 28 nemendur á hvern kennara. Ef nemendur 
eru milli 60 og 90, komi 26 nemendur á kennara, og 24, sé nemendafjöldi minni.



85 1955 

c. Í skóla, er starfar í 9 mánuði og verknám er % og allt að %2 hlutum námsefnis 41 

og nemendur eru 90 eða fleiri, komi 26 nemendur á hvern kennara. Ef nemendur 17. maí 

eru milli 60 og 90, komi 24 nemendur á kennara, og 22, sé nemendafjöldi minni. 

d. Í skóla, er starfar í 9 mánuði og verknám er %2 og allt að % námsefnis og nem- 

endur eru 90 eða fleiri, komi 24 nemendur á hvern kennara. Ef nemendur eru 

milli 60 og 90, komi 22 nemendur á kennara, og 20, sé nemendafjöldi minni. 

e. Í verknámsskóla, er starfar í 9 mánuði og hefur 90 nemendur eða fleiri, komi 15 

nemendur á hvern kennara. Ef nemendafjöldi er milli 60 og 90, komi 14 nem- 

endur á kennara, og sé nemendafjöldi minni en 60, komi 13 nemendur á kennara. 

Nú starfar skóli samkvæmt a—-d-liðum skemur en 9 mánuði, og skal þá ætla 2 

nemendum færra á hvern kennara fyrir hvern heilan mánuð, sem skóli starfar 

skemur, allt niður í 6 mánuði. Ef um er að ræða skóla samkvæmt e-lið, skal með 

sama hætti ætla einum nemanda færra á hvern kennara fyrir hvern heilan mánuð, 

sem skólinn starfar skemur en 9 mánuði, allt niður í 6 mánuði. 

Eigi má starfrækja einstakar deildir í gagnfræðastigsskólum með færri nem- 

endum en 15 í bóknámsdeild, miðað við 9 mánaða árlegan starfstíma. Undan- 

þágu getur menntamálaráðuneytið þó veitt í eitt til tvö ár, að fengnum tillögum 

fræðslumálastjóra, ef ætla má, að nemendafæðin sé stundarfyrirbæri. Lágmarks- 

tala þessi lækkar um einn nemanda fyrir hvern mánuð, er skóli starfar skemur, 

og nemendatalan lækkar hlutfallslega eftir því, hve verknám er mikið, sbr. reglur 

í a—e-liðum þessarar greinar. Lágmarkstala þessi miðast við % hámarkstölu nem- 

enda á kennara í hverjum staflið a—e þessarar greinar. 

Þegar starfstími skóla er styttri en 6 mánuðir og nemendur færri en greinir Í 

a—e-liðum, tekur ríkissjóður hlutfallslegan þátt í kennslukostnaði miðað við nem- 

endafjölda og starfstíma annars vegar og fulla nemendatölu á kennara og hámarks- 

starfstíma hins vegar. 

8. gr. 
Í húsmæðraskóla skal miða tölu fastra kennara við: 1) árlegan starfstíma skóla, 

2) nemendafjölda og 3) hvort skóli er heimavistarskóli eða heimangönguskóli. 

Í heimavistarskólum, er starfa 9 mánuði árlega og hafa 36 nemendur eða fleiri, 

komi 12 nemendur á hvern kennara. Sé tala nemenda á milli 24 og 36, komi 11 

nemendur á kennara, og sé tala nemenda lægri en 24, komi 10 nemendur á kennara, 

Í heimangönguskólum, er starfa í 9 mánuði árlega og hafa 36 nemendur eða 

fleiri, komi 16 nemendur á hvern kennara. Sé nemendafjöldi á milli 24 og 36, komi 

15 nemendur á kennara, og séu nemendur færri en 24, komi 14 nemendur á 

kennara. 
Auk þess skal, starfi skóli skemur en 9 mánuði, ætla 1 nemanda færra á hvern 

kennara fyrir hvern mánuð, sem skólinn starfar skemur, allt niður í 7 mánuði. 

Húsmæðraskóli verður ekki starfræktur með færri nemendum en 15 í deild. 
Ef starfstími skóla er styttri og nemendur færri en að framan segir, má með 

sérstöku leyfi menntamálaráðuneytisins, að fengnum tillögum fræðslumálastjóra, 

starfrækja námskeið, og tekur þá ríkissjóður hlutfallslega þátt í greiðslu kennslu- 

kostnaðar, miðað við nemendatölu og starfstíma annars vegar og hámarksstarfs- 

tíma og fulla nemendatölu hins vegar. 

9. gr. 
Skólanefnd getur með samþykki menntamálaráðuneytisins, að fengnum tillög- 

um fræðslumálastjóra, námsstjóra og fjármálaeftirlitsmanns skólanna, ákveðið, að 

kennurum séu falin sérstök störf í þágu skólans, þar með talin umsjónarstörf í 

heimavistarskólum, gegn því að lögboðnum kennslustundum þeirra sé fækkað sem 
því nemur. Skulu störf þessi metin til jafns við kennslustundir af viðkomandi skóla-
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ál stjóra og námsstjóra, eftir því sem reglugerð ákveður. Skal taka tillit til þessara 
17. maí starfa, þegar reiknaður er út réttur skólanna til kennaralauna, er ríkissjóður greiðir. 

10. gr. 
Nú eru fastir kennarar við barnaskóla, sagnfræðastigsskóla eða húsmæðraskóla 

færri en nemendafjöldinn segir til um, en nemendafjöldi þó minni en svo, að skól- 
inn eigi kröfu á kennara til viðbótar, og skal þá greiða úr ríkissjóði fyrir stunda- 
kennslu í réttu hlutfalli við þann nemendafjölda, sem umfram er, og Í sama hlutfalli 
sem ríkissjóður greiðir fyrir aðra kennslu. Ef nefnd umframtala nær helmingi þess 
nemendafjölda, sem föstum kennara er ætlaður, er menntamálaráðuneytinu heimilt, 
að fengnum tillögum fræðslumálastjóra, að setja fastan kennara. Ríkissjóður tekur 
ekki þátt í greiðslu stundakennslu fram yfir það, sem hér var talið. 

Kostnað af forfallakennslu, þ. e. vegna veikindaforfalla kennara, sbr. lög nr. 
38/1954, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, greiðir ríkissjóður vegna 
þeirra kennara, er hann launar, í sömu hlutföllum og laun þeirra. 

11. gr. 
Ríkissjóður greiðir að öllu leyti laun námsstjóra við barnaskóla, gagnfræða- 

stigsskóla og húsmæðraskóla og annan kostnað af námseftirlitinu. 
Laun fræðslufulltrúans í Reykjavík greiðir ríkissjóður að hálfu og endur- 

greiðir kostnað af störfum hans sem námsstjóra að % hluta. 
Laun ráðskonu í heimavistarbarnaskólum greiðir ríkissjóður að öllu leyti. 

12. gr. 
Nú er húsnæði tekið á leigu til skólahalds með samþykki menntamálaráðu- 

neytisins, að fengnum tillögum fræðslumálastjóra, vegna barnaskóla, gagnfræða- 
stigsskóla eða húsmæðraskóla, og skal þá húsaleiga greidd af ríkissjóði og sveitar- 
félögum í sama hlutfalli og stofnkostnaður, sbr. 3. gr. Sama gildir um kostnað af 
aukinni kennslu, þegar svo stendur á, að kennslustofur rúma ekki fullskipaða 
deild. 

13. gr. 
Þar sem svo hagar til við barnaskóla og sagnfræðastigsskóla, að akstur nem- 

enda til og frá skóla með skólabifreiðum stuðlar að því að sameina smá skólahverfi 
eða fámenna skóla, eða sparist við það rekstur heimavista, sbr. 4. gr., greiðir ríkis- 
sjóður % hluta flutningskostnaðarins. Fargjöld og annan flutningskostnað nem- 
enda, ef nauðsynlegur telst að dómi aðila, er um getur í 4. gr. endurgreiðir ríkis- 
sjóður að 14 hluta. 

Menntamálaráðuneytið setur reglur um leyfi til rekstrar skólabifreiða, nauð. 
syn og skipulag flutninga, reikningshald og meðferð bifreiða, sem skólar eiga, og 
leigusamninga leigðra skólabifreiða. 

14. gr. 
Ríkissjóður og sveitarfélög greiða viðhaldskostnað á eignum barnaskóla, gagn- 

fræðastigsskóla og húsmæðraskóla í sömu hlutföllum og stofnkostnað, sbr. 3. gr. 
Áætla skal viðhaldskostnaðinn og leita samþykkis menntamálaráðuneytisins 

um allar viðhaldsframkvæmdir, sem áætlaðar eru samtals yfir kr. 20 000.00. 
Ef þessum skilyrðum er ekki fullnægt, er viðhaldskostnaður ríkissjóði óvið- 

komandi. 

15. gr. 
Þegar heimavistarskóli gagnfræðastigs eða húsmæðraskóli nýtur ekki jarðhita 

til upphitunar, greiðir ríkissjóður % hluta upphitunarkostnaðar.
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16. gr. 41 
Sveitarfélög greiða annan kostnað af barnaskólahaldi en þann, sem sérstak- 17. maí 

lega hefur verið talinn, en ríkissjóður endurgreiðir þeim fjórða hluta kostnaðarins. 
Annan kostnað af skólahaldi gagnfræðastigsskóla og húsmæðraskóla en þann, sem 

sérstaklega hefur verið talinn, greiðir ríkissjóður að hálfu, en sveitarfélög að hálfu. 
Til kostnaðar samkvæmt þessari grein telst meðal annars laun starfsfólks, 

annars en þess, sem talið er í 5.—11. gr., laun kennara fyrir heimavinnu, kostnaður 
af starfi skólanefnda og fræðsluráða, prófkostnaður, ljós, hiti (sbr. þó 15. gr.), ræst- 
ing, skrifstofukostnaður, skattar og opinber gjöld, vátryggingargjöld, efni til mat- 
reiðslukennslu, heilbrigðiseftirlit og heilsuvernd, kostnaður, sem leiðir af ákvæð- 

um 52. gr. laga nr. 34/1946, sérstakur kostnaður, sem nauðsynlegt er að greiða 
vegna ákvæða 6. gr. sömu laga, svo og allur annar kostnaður, sem rekstur skóla 
hefur í för með sér og nánar verður ákveðinn í reglugerð. 

Fullnaðargreiðsla framangreinds kostnaðar úr ríkissjóði er bundin því skil- 
yrði, að fram séu komnar fullnægjandi skýrslur um skólahaldið og reikningar úr- 
skurðaðir. 

17. gr. 
Leigutekjur af húsnæði eða öðrum eignum skóla skiptast milli ríkissjóðs og 

sveitarfélaga í sömu hlutföllum og aðiljar þessir greiða stofnkostnað, sbr. 3. gr. 
Aðrar tekjur, sem til kunna að falla vegna skólahalds, renna að einum fjórða 

hluta í ríkissjóð og að þremur fjórðu hlutum til sveitarfélaga, að því er tekur til 
barnaskóla, en að hálfu í ríkissjóð og að hálfu til sveitarfélaga, að því er tekur til 
gagnfræðastigsskóla og húsmæðraskóla. 

18. gr. 
Skólar gagnfræðastigsins og húsmæðraskólar eru sameign ríkisins og hlutað- 

eigandi sveitarfélaga. 
Nú er skóli, sem kostaður er sameiginlega af ríki og sveitarfélagi, lagður niður 

samkvæmt fyrirmælum eða með samþykki menntamálaráðuneytisins, að fenginni 
umsögn fræðslumálastjóra, námsstjóra og viðkomandi skólanefnda eða fræðslu- 
ráða, og skulu þá skuldlausar eignir hans skiptast milli aðila í sama hlutfalli og 
stofnkostnaður var greiddur. 

III. KAFLI 

Um reikningshald, endurskoðun og eftirlit. 

19. gr. 
Hlutaðeigandi sveitarfélög annast fjármál og reikningshald skóla, er um getur 

í lögum þessum, en falið geta þau skólanefnd, skólastjóra eða öðrum að hafa á 
hendi reikningshald í umboði sínu. Að því er tekur til gagnfræðastigsskóla og hús- 
mæðraskóla, skal val sérstaks reikningshaldara vera háð samþykki menntamála- 
ráðuneytis. 

Reikningar skólanna skulu endurskoðaðir á sama hátt og reikningar hlutað- 
eigandi sveitarfélaga og sýslufélaga, og sendir skulu þeir menntamálaráðuneytinu. 
Endurrit af reikningum skólanna skal samtímis senda fræðslumálaskrifstofunni. 

20. gr. 
Námsstjórar skulu veita leiðbeiningar um bókhald í skólum, sem umsjón þeirra 

lúta, og hafa eftirlit með eignum þeirra, fjárreiðum og reikningsfærslu. Þeir 
skulu framkvæma efnislega (kritiska) og tölulega endurskoðun á bókhaldi skól- 
anna og ársreikningum. Skal endurskoðun ársreikninga lokið fyrir 1. júlí ár hvert.
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21. gr. 
Menntamålaråduneytid felur sérstökum reikningsfróðum og skólafróðum manni 

að hafa yfirumsjón með eftirlitsstarfi og endurskoðunarstarfi þessu og eftirlit 
með fjárhagslegri framkvæmd laga þessara. Skulu honum afhentir allir ársreikn- 
ingar skólanna til eftirlits og úrskurðar um greiðslur úr ríkissjóði. Rísi ágreiningur 
milli hans og sveitarstjórnar um reikningana eða einstök atriði þeirra, sker mennta- 
málaráðuneytið úr. 

IV. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

22. gr. 
Menntamálaráðuneytið setur í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga 

þessara. Skal þar meðal annars greint, hvað teljast skuli til nauðsynlegs stofn- 
kostnaðar, svo sem hús, húsbúnaður, kennsluáhöld o. s. frv., svo og hvað heyrir til 
rekstrarkostnaðar, enda sé þá við það miðað, að skólinn búi frá upphafi við þau 
skilyrði, sem nauðsynleg eru til þess, að hann geti starfað og náð þeim tilgangi, sem 
honum er ákveðinn í lögum. Í reglugerðina skal einnig setja ákvæði um bókhald 
skóla og reikningsskil. 

23. gr. 
Með lögum þessum eru eftirfarandi lagaákvæði úr gildi felld: 

Lög nr. 34 29. apríl 1946, um fræðslu barna, 12. gr., 13. gr., 15. gr., 19. gr., 
22. gr. 24. gr., orðin „og reikninga“ í 2. málslið 32. gr., 33. gr., síðari málsliður 
34. gr., fyrri málsliður 49. gr., 2., 3. og 4. málsliður 51. gr. 

Lög nr. 48 7. maí 1946, um gagnfræðanám, 4. gr., fyrri málsliður 47. gr., sið- 
asti málsliður 48. gr., 50. gr., 52.—55. gr., fyrsti málsliður fyrri málsgreinar og sid- 
ari málsgrein 56. gr., 57. gr., 61. gr. 

Lög nr. 49 7. maí 1946, um húsmæðrafræðslu, 6.—9. gr., fyrsti málsliður fyrri 
málsgreinar og síðari málsgrein 11. gr. 

24. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 17. maí 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Bjarni Benediktsson.
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18. mai 

um almenningsbókasöfn. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

1. gr. 
Almenningsbókasöfn eru: 1. bæjar- og héraðsbókasöfn, 2. sveitarbókasöfn, 

3. bókasöfn heimavistarskóla og annarra opinberra stofnana, sem taldar eru upp í 
III. kafla laga þessara. Öll slík bókasöfn skulu hlíta lögum þessum. 

2. gr. 
Landinu skal skipt í bókasafnshverfi eins og hér segir: 

1. Reykjavík. 
2. Kópavogskaupstaður og Kjósarsýsla. 
3. Hafnarfjörður og Garða- og Bessastaðahreppar í Gullbringusýslu. 
4. Keflavík og Gullbringusýsla frá takmörkum Garða- og Vatnsleysustrandar- 

hreppa. 
5. Akranes og fjórir syðstu hreppar Borgarfjarðarsýslu. 
6. Mýrasýsla og Borgarfjarðarsýsla, að undanskildum fjórum syðstu hreppunum. 
7. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 
8. Dalasýsla. 
9. Austur-Barðastrandarsýsla. 

10. Vestur-Barðastrandarsýsla. 
11. Vestur-Ísafjarðarsýsla. 
12. Ísafjörður og Norður-Ísafjarðarsýsla. 
13. Strandasýsla. 
14. Vestur-Húnavatnssýsla. 
15. Austur-Húnavatnssýsla. 
16. Sauðárkrókur og Skagafjarðarsýsla. 
17. Siglufjörður 
18. Ólafsfjörður. 
19. Akureyri og Eyjafjarðarsýsla. 
20. Húsavík og Suður-Þingeyjarsýsla. 
21. Norður-Þingeyjarsýsla. 
22. Fljótsdalshérað. 
23. Seyðisfjörður, Seyðisfjarðar-, Loðmundarfjarðar-, Borgarfjarðar-, Vopnafjarðar- 

og Skeggjastaðahreppar í Norður-Múlasýslu. 
24. Neskaupstaður, Norðfjarðar- og Mjóafjarðarhreppar. 
25. Suður-Múlasýsla, að undanskildum Skriðdals-, Valla-, Egilsstaða-, Eiða-, Norð- 

fjarðar- og Mjóafjarðarhreppum. 
26. Austur-Skaftafellssýsla. 
27. Vestur-Skaftafellssýsla. 
28. Rangárvallasýsla. 
29. Vestmannaeyjar. 
30. Árnessýsla. 

12



1955 

42 

18. mai 

90 

"8. gr. 
Í hverju bókasafnshverfi skal vera eitt bæjar- eða héraðsbókasafn. Aðsetur 

þessara bókasafna skulu vera sem hér greinir: 

1. Reykjavík. 2. Kópavogskaupstaður. 3. Hafnarfjörður. 4. Keflavík. 5. Akra- 
nes. 6. Borgarnes. 7. Stykkishólmur. 8. Búðardalur. 9. Reykhólar. 10. Patreks- 
fjörður. 11. Þingeyri. 12. Ísafjörður. 13. Hólmavík. 14. Hvammstangi. 15. Blönduós. 
16. Sauðárkrókur. 17. Siglufjörður. 18. Ólafsfjörður. 19. Akureyri. 20. Húsavík. 21. 
Kópasker. 22. Egilsstaðir. 23. Seyðisfjörður. 24. Neskaupstaður. 25. Eskifjörður. 
26. Höfn í Hornafirði. 27. Vík í Mýrdal. 28. Hvolsvöllur. 29. Vestmannaeyjar. 30. 
Selfoss. 

Stjórn bókasafns getur með samþykki bókafulltrúa ákveðið bókasafni annað 
aðsetur innan bókasafnshverfis en mælt er fyrir um í þessari grein. 

4. gr. 
Hlutverk þessara bókasafna er að efla almenna menntun með því að gefa 

mönnum kost á að lesa góðar bækur, svo og á annan hátt, eftir því sem ástæður 
leyfa. 

Til hvers bókasafns skal afla innlendra bóka og rita, þjóðlegra fræða, skáld- 
verka og rita um hagnýt efni. Leggja skal og áherzlu á öflun merkra erlendra 
bóka, eftir því sem kostur er á, og þá einkum skáldrita, sagnrita og rita um atvinnu- 
líf og annarra rita, er stuðla að því að efla almenna menntun. 

5. gr. 
Bæjarbókasöfn skulu hafa með höndum svo víðtæka útlánastarfsemi, að bóka- 

kostur þeirra megi koma bæjarbúum að sem fyllstum notum miðað við stærð safn- 
anna, fjölbreytni, fjárhag og aðrar aðstæður. Þá skulu og bæjarbókasöfn starfrækja 
lestrarsal eða lestrarsali, svo sem fært er vegna húsrúms og fjárhagsgetu. Skylt 
er bókavörðum að leiðbeina um bókaval, eftir því sem unnt er og heppilegt þykir, 
og sérstaklega skulu þeir vera þeim notendum safnanna hjálplegir um ráð og leið- 
beiningar, sem óska fræðslu eða heimilda um ákveðin efni. Þá sé bókavörðum 
og skylt að veita framhaldsskólanemendum skipulagsbundna fræðslu um notkun 
bókasafna almennt og öflun heimilda um ákveðin efni, ef skólanefndir óska þess 
og húsakostur bókasafnsins leyfir. 

Héraðsbókasöfn skulu hafa sömu skyldur í hreppum, þar sem þau eru stað- 
sett, og bæjarbókasöfn í bæjum. Einnig skulu þau með ákveðnum takmörkunum 
og skilyrðum (sbr. 25. gr.) lána um bókasafnshverfið bækur, sem ekki er kostur á 
í hlutaðeigandi sveitarbókasafni. Þetta nær og til bæjarbókasafna, sem jafnframt eru 
héraðsbókasöfn. 

Bókavörðum þessara safna skal og skylt, eftir því sem við verður komið, að 
senda fáorðar, skriflegar upplýsingar um fróðleiksatriði, þegar um þær er beðið 
í skynsamlegum tilgangi að dómi bókavarðar. 

6. gr. 
Hvert bæjar- og héraðsbókasafn skal vera sjálfseignarstofnun undir yfirstjórn 

hlutaðeigandi bæjarstjórnar og/eða sýslunefndar (sýslunefnda), enda sjái þessir 
aðilar safninu fyrir viðunandi húsnæði og leggi því rekstrarfé ásamt ríkissjóði 
samkv. lögum þessum og úrskurði reikninga þess. 

7. gr. 
Fjárframlög til bæjar- og héraðsbókasafna skulu árlega greidd þannig: 

Úr bæjarsjóði kaupstaðar eða hreppssjóði, þar sem safnið er staðsett, skal 
greiða safninu eigi minni fjárhæð en sem svarar til kr. 15.00 á íbúa kaupstaðarins
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eða hreppsins. Par af greiðast 3 krónur úr hlutaðeigandi sýslusjóði, sé safnið stað- 42 

sett í hreppi. 
Á móti framlagi þessu greiðir ríkissjóður fjárhæð, sem nemur kr. 7.50 á 

íbúa staðarins. Nái íbúatala kaupstaðar 4000, skal þó framlag ríkissjóðs lækka um 
kr. 0.75 á íbúa og síðan um jafnháa fjárhæð við hverja 1000 íbúa, sem fram yfir 
eru 4000, unz framlag ríkissjóðs er komið niður í kr. 2.50 á íbúa, og skal það vera 
lágmarksframlag ríkissjóðs til bókasafns. 

Eftir sömu reglum skal bæjarstjórn heimilt að lækka framlög úr bæjarsjóði 
um kr. 0.50 á íbúa, unz það nemur kr. 10.00 á íbúa, sem einnig skal vera lágmark. 

Framlög annarra aðila bókasafnshverfis, sýslufélags eða hluta sýslufélaga, 
skulu nema 3 krónum á íbúa og greiðist úr sýslusjóði, og greiði ríkissjóður kr. 2.50 
á móti. 

Fjárframlög skal miða við mannfjölda í bókasafnshverfi, eins og hann er í 

ársbyrjun. 
Skal Hagstofan fyrir lok janúarmánaðar gefa bókafulltrúa skýrslu um mann- 

fjölda í hverju bókasafnshverfi. Skal mannfjöldaskýrslan vera sundurliðuð þannig, 
að glögglega sjáist, hvað hverjum aðila ber að greiða. Ber bókafulltrúa að tilkynna 
stjórnum bókasafnanna mannfjölda í bókasafnshverfi. 

Skulu framlög ríkissjóðs greiðast með tvennum jöfnum greiðslum, hin fyrri 
fyrir lok marzmánaðar og hin síðari fyrir lok septembermánaðar. Um gjalddaga 
annarra framlaga fer eftir reglum, sem settar verða, skv. 28. gr. 

8. gr. 

Bæjarstjórn eða hreppsnefnd, þar sem bókasafn er staðsett, og sýslunefnd 

kjósa stjórn safnsins. 
Í stjórn bókasafns skulu eiga sæti 3 eða 5 menn, eftir því sem þeir aðilar, er 

hana kjósa, ákveða. Rísi ágreiningur milli aðila um fjölda stjórnarmanna, sker 

bókafulltrúi úr. 
Þar sem að héraðsbókasafni stendur bæði kaupstaður og eitt eða fleiri sýslu- 

félög eða hluti sýslufélags, skal fara um fjölda stjórnarnefndarmanna frá hverjum 

aðila eftir reglum, sem settar verða af menntamálaráðuneytinu. 

Skulu stjórnarnefndarmenn kosnir að afstöðnum kosningum til bæjarstjórna 

og sýslunefnda og fyrir kjörtímabilið. 

9. gr. 

Stjórn bókasafns skal ráða bókavörð og ákveða honum laun, hvort tveggja með 

samþykki hlutaðeigandi bæjarstjórnar og/eða sýslunefndar. 
Hún skal hafa eftirlit með húsakynnum safnsins og bókaeign þess og öðru því, 

er safnið varðar. 
Í febrúarmánuði ár hvert skal stjórn bókasafns senda hlutaðeigandi bæjar- 

stjórn og/eða sýslunefnd(um) og bókafulltrúa ýtarlega skýrslu um starfsemi safns- 

ins á liðnu ári, hag þess og bókakaup. 

10. gr. 
Stjórn bókasafns er heimilt að fengnu samþykki sýslunefndar eða bæjarstjórnar 

að stofna og reka bókasafnsútibú. Skulu þau vera undir stjórn aðalbókasafns og 
hlíta reglum, sem þeim verða settar og staðfestar verða af menntamálaráðuneytinu. 

18. maí
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IL KAFLI 

Um sveitarbókasöfn og lestrarfélög. 

11. gr. 
Í hverju sveitarfélagi utan þeirra kauptúna, þar sem héraðsbókasöfn eru starf- 

andi, skal vera sveitarbókasafn, nema annað komi til samkvæmt lögum þessum 

(sbr. 12. gr.). 
Sveitarbókasafn skal rekið af hlutaðeigandi sveitarstjórn(um), lestrarfélagi 

(lestrarfélögum) eða öðrum félagssamtökum sveitarinnar. 
Þar sem ekki starfar sveitarbókasafn, skal sveitarstjórn stofna eða láta stofna 

slíkt safn eigi síðar en að ári liðnu frá gildistöku þessara laga. 

12. gr. 
Kjósi tveir eða fleiri hreppar eða lestrarfélög í tveim eða fleiri sveitarfélögum 

að sameinast um eitt sveitarbókasafn, skal þeim það heimilt. 
Sveitarstjórn skal heimilt að undangenginni samþykkt á almennum hreppsfundi 

að fela héraðsbókasafni það hlutverk, sem ætlað er sveitarbókasafni samkvæmt 

lögum þessum, enda renni þá til héraðsbókasafnsins það framlag hlutaðeigandi 
sveitarsjóðs og ríkissjóðs, sem sveitarbókasafni ber (sbr. 13. gr.). 

13. gr. 

Fjárframlög til sveitarbókasafna skulu greiðast þannig: Þar sem sveitarbóka- 
safn er rekið af sveitarstjórn, skal úr sveitarsjóði greidd fjárhæð, sem nemur eigi 
minna en kr. 5.00 á hvern íbúa sveitarinnar samkvæmt síðasta manntali, og skal 
greidd jafnhá fjárhæð á móti úr ríkissjóði. 

Njóti sveitarbókasafn hærri fjárstyrks úr sveitarsjóði eða úr félagssjóðum en 
sem nemur kr. 5.00 á hvern íbúa, skal skylt að greiða úr ríkissjóði 50% framlag 
á móti því, sem fram yfir er, en þó aldrei móti hærra heildarframlagi en sem nemur 
kr. 20.00 á hvern íbúa sveitarinnar. 

14. gr. 
Stjórn sveitarbókasafns, sem rekið er samkvæmt 13. gr., skal skipuð 3 mönn- 

um, kosnum af sveitarstjórn að afloknum hreppsnefndarkosningum og til 4 ára. 

15. gr. 
Þar sem lestrarfélag (lestrarfélög) eða önnur félagssamtök annast rekstur 

sveitarbókasafns, skal um fjárframlög til bókasafnsins frá félagssamtökunum og 
ríkissjóði fara eftir sömu reglum og segir í 13. gr. Nái fjárframlög ekki því lág- 
marki, sem þar er ákveðið, skal greitt úr sveitarsjóði (sveitarsjóðum) það, sem á 

vantar. 
16. gr. 

Stjórn sveitarbókasafns, sem rekið er samkvæmt 15. gr. laga þessara, skal skipuð 
þrem mönnum. Skulu 2 þeirra kosnir af félagssamtökum þeim, sem að safninu 
standa, á hverjum aðalfundi félags. Hinn þriðja kýs hlutaðeigandi sveitarstjórn 
til 4 ára. Þar, sem tvö eða fleiri sveitarfélög eða félagssamtök í tveim eða fleiri 
sveitarfélögum standa að sveitarbókasafni, skal stjórnin skipuð 5 mönnum, og fer 
um tölu stjórnarnefndarmanna frá hverjum aðila eftir reglum, sem settar verða af 
menntamálaráðuneytinu að fengnum tillögum hlutaðeigandi sveitarstjórna. 

17. gr. 
Skylt er sveitarstjórn(um) að sjá sveitarbókasafni fyrir húsnæði, og skal jafnan 

geyma slík söfn í skólahúsi eða félagsheimili sveitarinnar, þegar þess er kostur.



93 1955 

18. gr. 42 
Hætti félagssamtök þau, sem um getur í 15. gr., að reka sveitarbókasafn eða 18. maí 

vanræki það, er hlutaðeigandi sveitarstjórn(um) skylt að taka það í sínar vörzlur 
og reka það. samkvæmt lögum þessum. 

Rísi ágreiningur út af slíkum skiptum, skal hlíta úrskurði menntamálaráðu- 
neytisins. 

19. gr. 
Stjórn sveitarbókasafns skal starfa undir yfirstjórn hlutaðeigandi sveitarstjórnar 

(sveitarstjórna), og skulu reikningar þess endurskoðaðir af endurskoðendum hrepps- 
ins (hreppanna). 

Stjórnin skal ráða safninu sérstakan bókavörð. Skal hún ásamt bókaverði sjá 
um, að safnið komi að sem fyllstum notum öllum þeim, sem búa í því sveitarfé- 
lagi (sveitarfélögum), sem það tilheyrir. 

20. gr. 
Í febrúarmánuði ár hvert skal stjórn sveitarbókasafnsins senda hlutaðeigandi 

sveilarstjórn(um) og bókafulltrúa ýtarlega skýrslu um hag, rekstur og bókakaup 
safnsins á liðnu ári, og skal þá bókafulltrúi hlutast til um, að safnið fái ríkisstyrk 
þann, sem því ber fyrir Hðið ár. 

21. gr. 
Námsstjórar skulu á ferðum sínum líta eftir rekstri og bókakosti sveitarbóka- 

safna og gefa bókafulltrúa skýrslu um ástand þeirra. 

III. KAFLI 

Um bókasöfn skóla og annarra opinberra stofnana. 

22. gr. 
Heimilt er að stofna og reka bókasöfn með styrk af opinberu fé í heimavistar- 

skólum (barnaskólum og framhaldsskólum), ef ekki er sveitar-, bæjar- eða héraðs- 
bókasafn á staðnum, svo og í sjúkrahúsum landsins, heilsuhælum, elliheimilum og 
fangahúsum. 

23. gr. 
Skólabókasöfn, sem um getur í 22. gr., skulu fá árlegan styrk úr ríkissjóði, 

sem nemur kr. 10.00 á nemanda miðað við nemendafjölda í byrjun skólaárs, enda 
fái safnið jafnháan fjárstyrk annars staðar frá. 

Skólastjóri skal hafa umsjón með skólabókasafni og sjá um, að það komi kenn- 
urum og nemendum að sem fyllstum notum. Hann skal í lok skólaárs senda bóka- 
fulltrúa skýrslu um hag, rekstur og bókakaup safnsins á liðnu skólaári, og ber þá 
bókafulltrúa að hlutast til um, að bókasafn skólans fái ríkisstyrk þann, sem því ber 
fyrir liðið skólaár. 

24. gr. 
Bókasöfn þau, sem um getur í 22. gr., önnur en skólabókasöfn, skulu njóta 

árlegs styrks úr ríkissjóði, sem nemur kr. 25.00 á rúm sjúkrahúss, eins og þau eru 
talin samkvæmt skýrslu landlæknis, eða tölu vistmanna í hæli, eins og hún er í 
ársbyrjun. 

Bókasöfn þessi skulu vera undir umsjá stjórnar stofnunarinnar, en heimilt er 
henni að fela framkvæmdarstjóra stofnunarinnar eða öðrum starfsmanni hennar 
forsjá safnsins.
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42 Stjórn bókasafnsins (stofnunarinnar) skal í febrúarmánuði ár hvert senda bóka- 
18. maí fulltrúa skýrslu um hag, rekstur og bókakaup safnsins á liðnu ári, og ber þá bóka- 

fulltrúa að hlutast til um, að safnið fái ríkisstyrk þann, sem því ber. 

IV. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

25. gr. 
Öll almenningsbókasöfn, sem styrks njóta samkvæmt lögum þessum, skal geyma 

í góðum, rakalausum húsakynnum. 
Allar bækur þeirra skal binda í traust band jafnóðum sem því verður við komið. 

Aldrei má lána út óbundna bók eða lausa úr bandi. 
Allar bækur, sem safn eignast, skulu skráðar í aðfangabók og tölusettar og 

auðkenndar sem eign safnsins. Skulu þær skipulega flokkaðar og þeim raðað. 
Jafnan skal vera í bókasafni handhæg bókaskrá fyrir notendur safnsins og 

bókavörð. 
Heimilt er stjórnum bókasafna að setja í sérstakan flokk bækur, sem ekki skal 

láta út úr bókasafni, svo sem fágætar bækur, orðabækur og ýmsar handbækur, en 

lána skal þær á lestrarsal. 

26. gr. 
Öll almenningsbókasöfn landsins skulu hafa samstarf sín á milli um gagnkvæm 

bókalán og bókaskipti, eftir því, sem hagkvæmt þykir. 
Um bókaskipti skal leita ráða og samþykkis bókafulltrúa. 

Aldrei má gefa eða selja bók úr almenningsbókasafni nema með samþykki 

bókafulltrúa. 

27. gr. 
Skylt er, að hvert það bæjar- eða héraðsbókasafn, sem talið er upp í lögum 

þessum, fái ókeypis eitt eintak af Alþingistíðindum, Stjórnartíðindum, skýrsl- 
um Hagstofunnar, lagasafni, Hæstaréttardómum, skólaskýrslum, Lögbirtingablaðinu, 
prentuðum álitum milliþinganefnda og öðrum opinberum skýrslum og ritum, sem 
ríki og stofnanir þess gefa út. 

Enn fremur skýrslur sýslunefnda og bæjarfélaga. 
Skal bókasöfnum sent þetta þeim að kostnaðarlausu, og er skylt að láta binda 

Alþingistíðindi og Stjórnartíðindi. 
Heimilt er öðrum almenningsbókasöfnum að fá ókeypis þau ofantalinna rita, 

er þau óska, ef þau hlíta settum reglum að binda þau og geyma. 

28. gr. 
Stjórn bókasafns skal setja safninu reglur um útlán bóka, lestrarstofu, réttindi 

og skyldur lánþega og annað, er varðar rekstur safnsins samkvæmt lögum þessum. 
Skulu reglur þessar samþykktar af hlutaðeigandi bæjarstjórn og/eða sýslu- 

nefnd(um) og sveitarstjórn(um) og staðfestar af menntamálaráðuneytinu. 
Bókafulltrúi skal gefa safnstjórn leiðbeiningar um slíkar reglur. 
Ekkert safn skal njóta styrks úr ríkissjóði, fyrr en þessar reglur hafa verið 

settar. 

29. gr. 
Skylt er að vátryggja öll bókasöfn, sem lög þessi taka til.
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V. KAFLI 

Um bókafulltrúa. 

30. gr. 
Menntamálaráðherra skal skipa sérstakan bókafulltrúa í skrifstofu fræðslu- 

málastjóra. 

Bókafulltrúi skal hafa eftirlit með öllum almenningsbókasöfnum landsins, leið- 
beina stjórnum þeirra og bókavörðum um bókaval og allt, sem að rekstri bóka- 
safna lýtur. 

Skal menntamálaráðherra setja honum erindisbréf um starf hans. 

VI. KAFLI 

Um gildistöku laganna o. fl. 

31. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Þó skulu ákvæðin um framlög til bókasafna 

ekki koma til framkvæmda fyrr en 1. janúar 1956. 

32. gr. 
Með lögum þessum eru þau ákvæði laga nr. 1 frá 21. janúar 1944, er varða 

lestrarfélög, úr gildi numin. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Stjórnir bókasafna skulu kosnar fyrsta sinni fyrir árslok 1955, og sitji þær þar 
til nýjar hafa verið kjörnar samkvæmt ákvæðum 8. og 14. gr. laganna. 

Gjört í Reykjavik, 18. mai 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Bjarni Benediktsson. 

LÖG 

um veitingu ríkisborgararéttar. 

ForsETr ISLANDS 

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

1. gr. 
Rikisborgararétt skulu öðlast: 

1. Andreasen, Tórbjörn Ragnar Karl Franklin, vinnumaður á Korpúlfsstöðum, 
fæddur 23. október 1931 í Færeyjum. 

2. Arge, Anton Sofus, verkamaður í Reykjavík, fæddur 16. nóvember 1900 í Fær- 
eyjum. 

3. Babel, Ingólfur, námsmaður í Reykjavík, fæddur 13. júní 1937 í Þýzkalandi. 
4. Bakker, Agnes Dominica, karmelnunna í Hafnarfirði, fædd 15. apríl 1899 í 

Hollandi. 
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Ballering, Anna Maria, karmelnunna i Hafnarfirdi, fædd 30. marz 1903 i 

Hollandi. 
Benske, Erich Gerhard Julius, verzlunarmadur i Reykjavik, fæddur 2. juli 1895 

i Pyzkalandi. 
Benske, Sesselja Guðmundsdóttir, húsmóðir i Reykjavík, fædd 28. februar 1903 

á Íslandi. 
Beth, Hans Jörgen Hermann, húsgagnasmiður í Borgarfirði, fæddur 13. apríl 

1930 í Þýzkalandi. 
Bjarni Erik Einarsson, verzlunarstjóri í Vestmannaeyjum, fæddur 5. apríl 1911 

í Danmörku. 
Christensen, Ejvil Walin, bifreiðastjóri í Reykjavík, fæddur 6. febrúar 1917 í 

Danmörku. 
. Christoffersen, Hans Peter, byggingaverkamaður á Akureyri, fæddur 11. febrúar 

1897 í Danmörku. 

. Clausen, Elisabeth, húsmóðir í Reykjavík, fædd 31. marz 1931 í Noregi. 

Doretz, Gönther Wolfgang Hermann, vinnupiltur að Miðfelli í Hrunamanna- 

hreppi, fæddur 13. september 1939 í Þýzkalandi. 
Einar Guðmundur Vestmann Einarsson, járnsmiður á Akranesi, fæddur 4. júni 

1918 í Kanada. 
Friedlaender, Heinz Karl, járnsmiður í Reykjavík, fæddur 27. ágúst 1914 í Þýzka- 

landi. 
van Fulpen, Maria Agnes Henrika Mathilda Antonia, karmelnunna í Hafnarfirði, 

fædd 13. júní 1924 í Hollandi. 

. Gazeley, George Felix, verzlunarmaður í Reykjavík, fæddur 29. september 1921 

í Englandi. j 
Guðrún Ólafsdóttir, Reykjavík, fædd 31. júlí 1879 á Íslandi. 
Gærdbo, Oðni, klæðskeranemi í Reykjavík, fæddur 13. nóvember 1931 í Fær- 

eyjum. 
. Hansen, Leif Bernstorff, járnsmiður í Reykjavík, fæddur 7. júlí 1921 í Dan- 

mörku. 

. Hansen, Niels Marinus, vefari á Akureyri, fæddur 24. febrúar 1929 í Danmörku. 

. Haslund, Leifur Grundberg, verkamaður í Reykjavík, fæddur 21. marz 1934 

í Danmörku. 
. Haslund, Otto Örn Grundberg, verkamaður í Reykjavík, fæddur 16. maí 1935 

í Danmörku. 
Helgi Nikulás Vestmann Einarsson, lögregluþjónn á Akranesi, fæddur 12. júní 

1915 í Kanada. 
. Holmboe, Egil Anker Morgenstjerne, skrifstofumaður í Keflavík, fæddur 24. 

apríl 1896 í Noregi. 
. Holmboe, Sigrid Johanne Emilie, húsmóðir í Reykjavík, fædd 20. desember 1901 

í Danmörku. 

. Holz, Christa Ella, húsmóðir í Reykjavík, fædd 18. júní 1929 í Þýzkalandi. 

Jacobsen, Betzy Elking Adelaide Frederikke, húsmóðir í Reykjavík, fædd 25. 

mai 1928 í Færeyjum. 
. Jacobsen, Tröndur, verkamaður í Stykkishólmi, fæddur 21. febrúar 1922 í Fær- 

eyjum. 
. Jensen, Bjarne Olaf, verzlunarmaður í Reykjavík, fæddur 5. apríl 1936 í Dan- 

mörku. 

. Jensen, Erik Frimann, trésmiður í Reykjavík, fæddur 13. september 1914 í Dan- 

mörku. 

. Jörgensen, Jörgen, verkamaður í Reykjavík, fæddur 26. janúar 1919 í Noregi. 

. Kári Guðjónsson, sjómaður, Reykjavík, fæddur 3. október 1927 í Noregi.



64. 

65. 

97 1955 

Kecskés, Endré, verzlunarmadur, Reykjavik, fæddur 8. október 1900 í Ung- 43 

verjalandi. i 18. mai 

Kecskés, Nanna, húsmóðir i Reykjavík, fædd 15. juni 1912 á Íslandi. 

. Kjeldsen, Kaja, húsmóðir í Reykjavík, fædd 3. júlí 1925 í Danmörku. 

. Kjærvik, Julius Ingar, matsveinn, Reykjavík, fæddur 15. janúar 1923 í Noregi. 

Knippen, Maria Elia Appolonia, karmelnunna í Hafnarfirði, fædd 29. júní 1916 

í Hollandi. 

. Kolsö, Reidar, stýrimaður í Reykjavík, fæddur 28. september 1902 í Noregi. 

. Krog, Else Marie Christine, húsmóðir í Reykjavík, fædd 13. júlí 1914 í Færeyjum. 

. Krogh, Per, vélfræðingur í Reykjavík, fæddur 21. janúar 1914 í Noregi. 

. Kroon, Maria Cornelia, karmelnunna í Hafnarfirði, fædd 8. apríl 1905 í Hollandi. 

. Kuhn, Dietrich, námsmaður, Reykjavík, fæddur 4. ágúst 1934 í Þýzkalandi. 

. Lambrechts, Fridtjof Johannes, sjómaður, Kópavogi, fæddur 29. júní 1917 í 

Noregi. 
. Larsen, Knud, málari í Reykjavík, fæddur 1. apríl 1921 í Danmörku. 

. Lorenzen, Lorenz, bústjóri i Skálatúni í Mosfellssveit, fæddur 18. desember 1919 

í Þýzkalandi. 

. Louis Kristinn Ottósson, vélfræðingur í Grimsby, fæddur 20. júní 1925 í Eng- 

landi. 
. Machnitzky, Berta Emma, ráðskona að Sveinsstöðum i Lýtingsstaðahreppi í 

Skagafirði, fædd 8. ágúst 1904 í Þýzkalandi. 

. May, Hans Wolfgang, járnsmiður í Reykjavík, fæddur 17. marz 1928 í Þýzka- 

landi. 

. van der Meer, Josefa Jacoba Maria, karmelnunna í Hafnarfirði, fædd 27. janúar 

1912 í Hollandi. 

. Mikkelsen, Niels Erik, landbúnaðarverkamaður á Syðri-Reykjum í Biskups- 

tungum, fæddur 5. apríl 1928 í Danmörku. 

Mikson, Evald, íþróttakennari í Reykjavík, fæddur 12. júlí 1911 í Eistlandi. 

. Moravek, Johann Franz Josef, hljómlistarmaður í Kópavogshreppi, fæddur 2. 

maí 1912 í Austurríki. 
Miinch, Alfred Louis Johannes, matreiðslumaður í Reykjavík, fæddur 17. júní 

1899 í Þýzkalandi. 

. Niclasen, Lydia Oluffa, húsmóðir í Reykjavík, fædd 7. janúar 1918 í Færeyjum. 

Nielsen, Niels Sofus Georg, verkamaður í Borgarfjarðarhreppi, fæddur 16. 

febrúar 1926 í Færeyjum. 

. Petersen, Adolf Björn, verkamaður í Reykjavík, fæddur 26. nóvember 1894 á 

Íslandi. 
. Petersen, Arne Ivar, hljóðfærasmiður í Reykjavík, fæddur 5. nóvember 1915 

í Danmörku. 

. Petty, Walter Raymond, verzlunarmaður í Reykjavík, fæddur 6. marz 1919 í 

Englandi. 

. Poulsen, Olaf Martin Aarskog, iðnnemi í Reykjavík, fæddur 19. september 1916 

í Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

. Ransýn, Maria Magdalena Catharina Petronella, karmelnunna í Hafnarfirði, 

fædd 24. janúar 1906 í Hollandi. 

. Spitzer, Erika Anita Maria Luise, húsmóðir í Reykjavík, fædd 3. apríl 1911 í 

Þýzkalandi. 

Tavsen, Peter Andreas, sjómaður, Hofsósi, fæddur 20. september 1919 í Fær- 

eyjum. 

Thorberg, Flemming, sjómaður, Reykjavík, fæddur 29. janúar 1933 í Danmörku. 

Ward, Herbert Patrick, verkamaður í Reykjavík, fæddur 10. júlí 1922 á Írlandi. 
13
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Wesseling, Miriam Wilhelmina Maria, karmelnunna i Hafnarfirdi, fædd 22. 
október 1913 í Hollandi. 
Wind, Arne Kristian Marius, landbúnaðarverkamaður að Suður-Reykjum í 
Mosfellssveit, fæddur 19. nóvember 1921 í Danmörku. 
Wind, Else Ketty, húsmóðir, Suður-Reykjum í Mosfellssveit, fædd 24. janúar 
1915 í Danmörku. 
Zeeuw, Margaretha de, karmelnunna í Hafnarfirði, fædd 31. janúar 1997 í 
Hollandi. 

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. 

18, maí 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 18. maí 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson. 

HEILSUVERNDARLÖG 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Kaupstaðir og önnur sveitarfélög, eitt eða fleiri saman, sem reka heilsuverndar- 

stöðvar samkvæmt ákvæðum laga þessara, hljóta til þess styrk úr ríkissjóði, er 
nemur þriðjungi eðlilegs rekstrarkostnaðar samkvæmt úrskurði ráðherra. 

Nú er sveitarfélag ekki aðiliað rekstri heilsuverndarstöðvar í nágrenni þess, 
og má þó heilsuverndarstöðin með samþykki ráðherra taka að sér heilsuverndar- 
starfsemi fyrir sveitarfélagið fyrir umsamið hæfilegt gjald, enda greiðist Þriðjungur 
þess úr ríkissjóði. 
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2. gr. 
Helztu heilsuverndargreinar eru: 
Mæðravernd. 
Ungbarnavernd (0—2 ára barna) og smábarnavernd (2—7 ára barna). 
Skólaeftirlit (heilsuvernd barna og unglinga á skólaaldri). 
Tannvernd. 
Íþróttaeftirlit (heilsuvernd íþróttaiðkenda). 
Atvinnusjúkdómavarnir. 
Berklavarnir. 
Kynsjúkdómavarnir. 
Áfengisvarnir. 
Geðvernd. 
Almennar sjúkdómavarnir. 
Aðstoð við fatlaða og vangefna. 
Almennar þrifnaðarráðstafanir.
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3. gr. 44 

Ákveða skal í reglugerð, er sveitarstjórn eða sveitarstjórnir setja og ráðherra 18. maí 

staðfestir, um starfsemi heilsuverndarstöðvar, til hverra heilsuverndargreina hún 

skuli taka og hversu hverja grein skuli rækja, og hvernig haga skuli stjórn og 

umsjón heilsuverndarstöðvar undir yfirstjórn hlutaðeigandi sveitarstjórnar eða 

sveitarstjórna. 

4. gr. 

Kostnaður af rekstri heilsuverndarstöðva, að því er tekur til heilsuverndar- 

greina samkvæmt 1., 2., 7. og 9. tölulið 2. gr., skiptist að jöfnu á milli hlutaðeigandi 

sveitarsjóðs eða sveitarsjóða, hlutaðeigandi sjúkrasamlags og ríkissjóðs. 

Að öðru leyti, og þar sem kostnaður af rekstri heilsuverndargreina samkvæmt 

1. málsgr. verður ekki aðgreindur sérstaklega, fer um þátt sjúkrasamlaga í greiðslu 

kostnaðar af rekstri heilsuverndarstöðva eftir samkomulagi sveitarstjórna við 

sjúkrasamlögin. Ef samkomulag næst ekki um greiðsluna, er ráðherra heimilt, að 

fenginni umsögn Tryggingastofnunar ríkisins og samkvæmt kröfu hlutaðeigandi 

sveitarstjórnar eða sveitarstjórna, að úrskurða, að sjúkrasamlagið (sjúkrasam- 

lögin) greiði allt að þriðjungi eðlilegs rekstrarkostnaðar. 

Nú taka gildi ákvæði almannatryggingalaga um heilsugæzlu, og færast þá 

greiðslur sjúkrasamlaga til heilsuverndarstöðva yfir á þá starfsemi. 

5. gr. 

Þar sem nauðsyn krefur, að mati ráðherra, að komið sé upp sérstökum bygg- 

ingum til rekstrar heilsuverndarstöðva samkvæmt lögum þessum, fer um þær fram- 

kvæmdir og styrk úr ríkissjóði til þeirra sem um sjúkrahúsbyggingar sveitar- 

stjórna samkvæmt sjúkrahúsalögum. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Með þeim eru úr gildi numin lög nr. 64 1. desem- 

ber 1944, um heilsuverndarstöðvar, og enn fremur 76. og 77. gr. 1. nr. 50 7. maí 

1946, um almannatryggingar, að því er tekur til heilsuverndarstöðva. 

Gjört í Reykjavík, 18. mai 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson.
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LOG 

um iðnskóla. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Hlutverk og inntökuskilyrði. 

1. gr. 
Iönskólar veita fræðslu þeim nemendum, sem iðnmeistarar eða iðnfyrirtæki 

hafa tekið til náms samkvæmt lögum um iðnfræðstu, og þeim, sem nema vilja iðn 
til sveinsprófs í vinnustöðvum, er skólarnir hafa ráð á. Enn fremur geta þeir haldið 
námskeið til framhaldsnáms og til undirbúnings iðnnámi og ýmiss konar iðn- 
aðarstarfsemi. 

2. gr. 
Þessi eru almenn inntökuskilyrði: 
Að umsækjandi sé eigi yngri en fullra 15 ára; 
að hann hafi lokið miðskólaprófi; 

að hann hafi náð tilskildum árangri við hæfnispróf, þegar því verður komið 
á fyrir umsækjendur um iðnnám. 
Iðnskólum er þó heimilt að taka nemendur, sem ekki hafa lokið miðskólaprófi, 

ef þeir með inntökuprófi sýna, að þeir hafi nægilega undirstöðuþekkingu í íslenzku 
og reikningi til þess að fylgjast með kennslu í 1. bekk skólans. 

S
o
 

No 
må

 

II. KAFLI 

Stofnun iðnskóla og stjórn. 

3. gr. 
Forgöngu um stofnun iðnskóla geta haft: 
Bæjarstjórnir. 

Sýslunefndir eða hreppsnefndir, enda semji hlutaðeigandi sveitarfélög, ef fleiri 
eru en eitt, um greiðslu þess hluta stofnkostnaðar og rekstrarkostnaðar, sem 
ríkissjóður greiðir ekki. 

3. Iðnaðarmannafélög eða sambönd þeirra, enda komi til meðmæli og samþykki 
þeirra aðila, sem getur í 1. og 2. tölulið. 

Ráðherra ákveður síðan um stofnun skólans, að fengnum tillögum iðnfræðslu- 
ráðs og hlutaðeigandi iðnfulltrúa. 

Ráðherra löggildir iðnskóla þá, sem nú eru starfandi og fullnægja ákvæðum 7., 
8. og 9. greina, að fengnum tillögum iðnfræðsluráðs og hlutaðeigandi iðnfulltrúa. 

DS
 

pe
 

4. gr. 
Skylt er að taka við öllum iðnnemum úr umdæmi skólans, ef þeir hafa lög- 

lega námssamninga og fullnægja að öðru leyti settum skilyrðum. Iönmeistarar og 
iðnfyrirtæki skulu tilkynna hlutaðeigandi skóla, þegar samningar eru gerðir við 
nýja iðnnema, og senda þá til byrjunarnáms, er það hefst næst. Einnig skal tilkynna, 
ef nemandi hættir iðnnámi eða getur ekki haldið áfram skólanámi af öðrum 
ástæðum.
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5. gr. 45 

Menntamálaráðherra hefur á hendi yfirstjórn allra iðnskóla í landinu. Leita 16. maí 

skal álits iðnfræðsluráðs um öll meiri háttar atriði, er skólana varða. 

6. gr. 
Iönskólar og iðnnámsdeildir gagnfræðaskóla skulu vera dagskólar. Þó má 

nokkuð af kennslunni fara fram að kvöldinu, þar sem húsnæðisskilyrði og kennslu- 

kraftar gera það nauðsynlegt. 

Iðnskóla, sem fleiri en 60 nemendur stunda nám í, stjórnar 5 manna skóla- 

nefnd. Þar sem kaupstaður stendur einn að slíkum skóla, sýsla eða hreppur, 

kýs bæjarstjórn, sýslunefnd eða hreppsnefnd 4 nefndarmenn á fyrsta fundi eftir 

kosningar. Ef fleiri en einn kaupstaður, sýsla eða hreppur stendur að skólanum, 

skal svo fljótt sem því verður við komið kjósa skólanefndina á sameiginlegum 

fundi hlutaðeigandi sveitarstjórna. Að minnsta kosti helmingur þeirra, er kjósa 

skal í skólanefnd, skulu vera iðnaðarmenn. 
Iðnskólum, sem færri en 60 nemendur stunda nám i, stjórnar 3 manna skóla- 

nefnd; skulu 2 þeirra kosnir á sama hátt og að framan greinir. 
Ráðherra skipar formenn skólanefndanna til sama tíma. 

III. KAFLI 

Fjármál. 

7. gr. 
Til iðnskólahalds má stofna, samkvæmt lögum þessum, með þrennu móti: 

Stofna má sjálfstæða iðnskóla. 
2. Þegar nemendur eru færri en 60, er ráðherra heimilt að ákveða, að iðnskólinn 

skuli vera sérstök deild innan gagnfræðaskóla, og skal iðnskólinn þá kostaður 
af sömu aðilum og í sömu hlutföllum og gagnfræðaskólinn. 

3. Iönfræðslu þá, sem nú er á ýmsum stöðum og ekki getur komizt undir ákvæði 
1. og 2. töluliðs, má hafa með sama sniði og verið hefur. 

Hlutdeild ríkissjóðs í rekstrarkostnaði iðnfræðslu, samkvæmt 3. tölulið, skal 

vera styrkur á sama hátt og verið hefur. 
Heimilt er að láta listiðnaðardeildir Handíða- og myndlistarskólans í Reykjavík 

njóta sömu réttinda um styrk úr ríkissjóði samkvæmt 2. tölulið þessarar greinar, 
að fullnægðum sömu skilyrðum. 

RE
N 

8. gr. 
Ríkissjóður greiðir helming stofnkostnaðar þeirra iðnskóla, sem um getur í 1. 

tölulið 7. gr. Hinn hlutann greiða þeir bæjar-, sýslu- og sveitarsjóðir, sem að stofnun 
skólans standa. 

Til stofnkostnaðar telst skólahús ásamt húsbúnaði og kennsluáhöldum svo og 
vinnustofur, ef reknar eru, ásamt vélum og áhöldum. 

9. gr. 
Ríkissjóður greiðir laun skólastjóra og fastra kennara svo og styrk til stunda- 

kennslu hlutfallslega fyrir þá nemendur, sem umfram eru þá tölu, sem ætluð er 
föstum kennurum. Annar rekstrarkostnaður greiðist af sömu aðilum og stofn- 
kostnaður og í sömu hlutföllum. 

Ráðherra ákveður skólagjöld, að fengnum tillögum skólanefndar. Gjöld þessi 
svo og hreinar tekjur af skólavinnustofum koma til frádráttar rekstrarkostnaði, 

áður en honum er skipt.
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10. gr. 
Skólanefndir annast fjárreiður og reikningshald iðnskóla í umboði viðkomandi 

sveitarfélaga. Um reikningshald, endurskoðun og eftirlit gilda sömu reglur og um 
aðra skóla, sem reknir eru sameiginlega af ríki og sveitarfélögum. 

IV. KAFLI 

Framhaldsnám. 

11. gr. 

Við iðnskólann í Reykjavík skal koma á framhaldskennslu í hvers konar 
iðnaðarstarfsemi, jafnskjótt og tök eru á. Kennsluna má miða við einstaka iðn- 
grein eða flokk skyldra iðna. Kennslan fer fram í skóla eða á námskeiðum. 

12. gr. 
Framhaldsskólinn er ætlaður þeim, sem búa sig undir meistarapróf eða verk- 

stjórn í iðn sinni. Hann er eins árs skóli hið minnsta með 44 stunda vikukennslu 
1—8 mánuði eða þriggja ára skóli með 15 stunda kennslu á viku 7—8 mánuði á ári. 

13. gr. 
Kennslan er bæði bókleg og verkleg. Í bóklegum fræðum skal kenna: Íslenzku, 

stærðfræði, teiknun, efnafræði, efnisfræði, kostnaðarreikning og bókfærslu. Einnig 

má kenna eitt erlent tungumál, helztu atriði hagfræði og iðnlöggjafar, landmælingar, 
burðarþolsfræði, hjálp í viðlögum o. fl. Verkleg kennsla fer fram í vinnustofum og 
tilraunastofum, og skal einkum kenna sérstakar vinnuaðferðir og meðferð véla, verk- 

færa, áhalda og efnis. 

V. KAFLI 

Kennarar. 

14. gr. 
Ráðherra setur eða skipar skólastjóra, að fengnum tillögum skólanefndar og 

fræðslumálastjóra, og fasta kennara, að fengnum tillögum skólanefndar og skóla- 
stjóra. Skólastjóri ræður stundakennara með samþykki skólanefndar. Um launakjör 
og kennsluskyldu svo og menntun kennara í almennum greinum gilda sömu ákvæði 
sem um skólastjóra og kennara við gagnfræðaskóla, eftir því sem við getur átt. 
Þó skal skólastjóri iðnskólans í Reykjavík taka laun í 5. flokki launalaga. 

15. gr. 
Nú hefur kennari gegnt embætti í 10 ár og óskar að hverfa frá störfum í eitt ár 

til að efla þekkingu sina og kennarahæfni, og skal hann þá senda ráðherra beiðni um 
orlof ásamt greinargerð um, hvernig hann hyggst að verja orlofsárinu. Ef ráðherra 
telur þá greinargerð fullnægjandi, getur hann veitt kennaranum ársorlof með fullum 
launum. Engum kennara skal þó veitt slíkt orlof nema einu sinni. Beiðni um orlof 
skal send ráðuneytinu með árs fyrirvara, og veitir það kennurum, er þess óska, leið- 
beiningar um, hvernig orlofsárum skuli varið, en allir verða þeir að gefa því full- 
nægjandi skýrslu um störf sín að orlofsári loknu, að viðlögðum launamissi fyrir það 
ár. Ráðherra setur nánari reglur um framkvæmd orlofs kennara. Skal þess gætt, að 
það trufli ekki störf skólanna eða torveldi þau.
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VI. KAFLI 45 

Ymis åkvædi. 16. mai 

16. gr. 
Ráðherra setur reglugerð um framkvæmd þessara laga. Þar skal meðal annars 

ákveða um kennslu í skólunum, tölu fastra kennara, námstilhögun og námsskrá, 
framkvæmd prófa, einkunnagjöf og prófskírteini. 

Ráðherra setur skólanefndum, skólastjórum og kennurum erindisbréf, sem 

kveður á um verksvið þeirra. 

17. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. október 1955. 

Gjört í Reykjavík, 16. maí 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. SJ)   

Ingólfur Jónsson. 

LÖG 46 
16. maí 

um breyting á lögum nr. 111 27. des. 1954, um greiðslu verðlagsuppbótar 

á laun opinberra starfsmanna. 

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

þykki mínu: 

1. gr. laganna orðist svo: 1. gr. 
Frá 1. juli 1955 skal greiða verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna 

sem hér segir: 
Á grunnlaun, sem eigi eru hærri en kr. 34560.00 á ári, að meðtalinni grunnlauna- 

uppbót, greiðist verðlagsuppbót samkvæmt kaupgjaldsvísitölu þeirri, sem um ræðir 
i 2. gr., að viðbættum 10 stigum. 

Á þann hluta grunnlauna, sem umfram er kr. 34560.00 á ári, að meðtalinni 
grunnlaunauppbót, skal verðlagssuppbótin nema 23 af hundraði. 

Nú nær hækkun heildarlauna vegna ákvæða þessara laga ekki 5 af hundraði, 
miðað við það, sem þau hefðu verið eftir ákvæðum þeim um greiðslu verðlags- 
uppbótar, er voru í gildi fyrir 1. júlí 1955, og skal hlutaðeigandi starfsmanni þá 
greidd launauppbót til bráðabirgða, þannig að hækkun heildarlauna hans verði 
5 af hundraði. 

2. gr. a 

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1955. 

Gjört í Reykjavik, 16. maí 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Eysteinn Jønsson.
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LOG 
um breyting á lögum nr. 43/1954, um Kirkjubyggingasjóð. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 
Aftan við 1. gr. laganna komi ný málsgr., svo hljóðandi: 

Að fengnum meðmælum safnaðarstjórnar er heimilt að veita lán úr Kirkju- 
byggingasjóði til kirkjubyggingar eða endurbóta á kirkju, þótt í einkaeign sé, hafi 
viðkomandi söfnuður neitað að taka við kirkjunni sem safnaðarkirkju með sann- 
gjörnum kjörum að dómi prófasts, enda sé kirkjan notuð í þágu þjóðkirkjusafn- 
aðar svo sem safnaðareign væri og eignir hennar ófullnægjandi til framkvæmd- 
anna að dómi sjóðsstjórnar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 18. maí 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

LÖG 

um framlengingu á gildi laga nr. 33 7. maí 1928, um skattgreiðslu 

h/f Eimskipafélags Íslands. 

Forseti ÍSLANDS 

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

1. gr. 
Lög nr. 33 7. maí 1928, um skattgreiðslu h/f Eimskipafélags Íslands, skulu gilda 

árið 1955, enda verji félagið tekjuafgangi sínum, þá er það hefur greitt hluthöfum 
4% arð, venjuleg sjóðstillög og útsvar samkvæmt framangreindum lögum, til 
kaupa á skipum eða á annan hátt í þágu samgöngumála. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 16. mai 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Eysteinn Jónsson.
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LOG 
um heimild handa ríkisstjórninni til að kaupa togarann 

Vilborgu Herjólfsdóttur. 

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

þykki minu: 
1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að kaupa togarann Vilborgu Herjólfsdóttur og selja 
hann félagi, er stofnað verður um útgerð togarans sameiginlega af Húsavíkurkaup- 
stað, Ólafsfjarðarkaupstað og Sauðárkrókskaupstað. Er ríkisstjórninni heimilt í 
þessu skyni að lána allt að kr. 450 000.00 og að ábyrgjast lán allt að kr. 2 750 000.00 
gegn þeim tryggingum, er hún metur gildar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 16. maí 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán til togarakaupa 

fyrir Neskaupstað. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast lán til kaupa á nýjum dieseltogara fyrir 
bæjarsjóð Neskaupstaðar eða félag, sem stofnað verður í kaupstaðnum um rekstur 
togarans. Ábyrgð má veita fyrir allt að 85% af kostnaðarverði skipsins, þó eigi 
fyrir meiri fjárhæð en 9 milljónum króna. 

Ef bæjarsjóður verður eigi kaupandi, heldur sérstakt félag, er áskilið, að 
bæjarsjóður sé í sjálfskuldarábyrgð gagnvart ríkissjóði fyrir skuldbindingum þeim, 
er ríkissjóður tekst á hendur fyrir félagið. 

Auk þess, sem að framan greinir, er ábyrgðin háð því, að fullnægt sé þeim 
skilyrðum, sem ríkisstjórnin setur, þar á meðal um tryggingar, lánstíma og lánskjör. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 16. maí 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

1955 

49 

16. maí 

50 

16. maí 
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LOG 
um ráðstöfun á greidsluafgangi ríkissjóðs árið 1954. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að verja: 35 milljónum króna af tekjum ríkissjóðs 

árið 1954 sem hér segir: 
1. Til Ræktunarsjóðs ............0000000 0000. 0 eð 8 millj. kr. 
2. Til Fiskveiðasjóðs ............02020000.000en en 8 — — 
3. Lána veðdeild Búnaðarbanka Íslands .................0.0.0.... 4 — — 
4. Til greiðslu á framlagi ríkissjóðs fyrir árið 1955 til útrýmingar 

heilsuspillandi íbúða ...............2020200 000... en enn 3) — — 
5. Til greiðslu uppbóta á sparifé ...........00000000 000... lå — — 
6. Til Brúasjóðs til endurbygginga gamalla stórbrúa ............. lå — — 
7. Greiða upp í hluta ríkissjóðs af stofnkostnaði við skóla, sem 

Þegar hafa verið byggðar eða eru í byggingu .................. 2 — — 
8. Greiða upp í hluta ríkissjóðs af kostnaði við hafnargerðir, sem 

þegar hafa verið framkvæmdar ..........2..02000000 0000... 1 — — 
9. Að leggja til hliðar upp í framlag ríkisins til atvinnuleysistrygg- 

ÍNSA 2......000200 000 6 — — 
Vextir af lánum samkv. 3. tölulið skulu vera 52% á ári og lánstími 20 ár. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 16. mai 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 23 1. febr. 1952, um öryggisráðstafanir á vinnustöðum. 

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

þykki mínu: 

11. gr. laganna orðist svo: 1. gr. 
Sérhver, sem ætlar að reisa eða reka meiri háttar verksmiðju eða verkstæði 

eða breyta eldra fyrirtæki, skal leita umsagnar öryggismálastjóra um, hvort hið 
fyrirhugaða skipulag sé í samræmi við lög þessi og reglugerðir settar samkvæmt 
þeim. Í því skyni skal hann láta í té sundurliðaða greinargerð með nægilegum upp- 
dráttum yfir fyrirkomulag véla og húsakynna og öðrum upplýsingum, sem máli 
kunna að skipta, allt eftir því, sem öryggismálastjóri kann að krefjast.
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Vilji hlutaðeigandi ekki una fyrirmælum eða úrskurði öryggismálastjóra, lút- 
andi að þessu, getur hann skotið máli sínu til úrskurðar öryggisráðs. 

Hver sá, sem tekur að sér byggingu verksmiðja, verkstæða eða annars þess 
háttar, uppsetningu véla eða vélbúnaðar, hverju nafni sem nefnist, skal vera 
ábyrgur gagnvart öryggiseftirlitinu um, að öryggisútbúnaður sé samkvæmt lögum 
þessum og í samræmi við tillögur, fyrirmæli eða úrskurði öryggismálastjóra og 
Öryggisráðs, ef því er að skipta, samkvæmt þessari grein. 

Ákveða skal í reglugerð, hver stærð verksmiðja og verkstæða skuli falla undir 
ákvæði þessarar greinar. 

Óheimilt er að hefja rekstur í nýrri verksmiðju eða verkstæði, fyrr en eftirlits- 
maður hefur gefið réttum aðilum vottorð um, að allur útbúnaður sé í fullu lagi og 
i samræmi við fyrirmæli öryggismálastjóra eða öryggisráðs, þar sem það á við. 

2. gr. 
Á eftir orðinu „öryggismálastjóra“ í 1. málsl. 12. gr. laganna bætist: og 

öryggisráðs. 

3. gr. 
Aftan við 31. gr. laganna bætist: í samráði við öryggisráð. 

4. gr. 
Aftan við 1. málsl. 1. málsgr. 35. gr. laganna bætist: og öryggisráðs. 

5. gr. 
1. málsgr. 40. gr. laganna orðist svo: 

Öryggismálastjóri gerir, í samráði við öryggisráð, útdrátt úr lögum þessum 
og reglugerðum, sem settar verða samkvæmt þeim. Útdrætti þessa skal festa upp 
á vinnustað, eftir því sem við á, og skal þannig frá þeim gengið, að verkamenn 
eigi auðvelt með að kynna sér efni þeirra. Öryggisráð getur þó í samráði við 
öryggismálastjóra veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar. 

6. gr. 
Fyrir orðið „öryggismálastjóra“ í síðari málsl. 41. gr. laganna kemur: 

öryggisráð. 

7. gr. 
Á eftir 44. gr. laganna koma tvær nýjar greinar (verða 45. og 46. gr.) í nýj- 

um kafla (verður VII. kafli), með fyrirsögninni: Öryggisráð: 

a. (45. gr.) Ráðherra skipar fimm manna öryggisráð til sex ára í senn. Hann 
skipar án tilnefningar formann þess, er skal vera læknir með sérþekkingu í 
atvinnusjúkdómum, en tvo verkamenn og tvo fulltrúa vinnuveitenda samkvæmt 
tilnefningu eftirtalinna aðila: 

Alþýðusambands Íslands. 
Félags íslenzkra iðnrekenda. 
Vinnuveitendasambands Íslands. 
Iðnsveinaráðs Alþýðusambands Íslands. 
Varamenn skulu skipaðir jafnmargir og á sama hátt. 
Ráðherra setur öryggisráðinu starfsreglur og ákveður því þóknun fyrir 

störf þess. 
Kostnaður við störf öryggisráðs greiðist úr ríkissjóði. 

b. (46. gr.) Ráðherra og öryggismálastjóri geta krafizt af öryggisráðinu yfirlýs- 
ingar um mál, er snerta öryggi verkamanna við vinnu og önnur atriði, er 
lög þessi ná til. Öryggisráðið tekur til athugunar þau mál, sem lög þessi ná 
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52 til, og lætur álit sitt á þeim í ljós við ríkisstjórnina og öryggiseftirlitið. Það 

20. maí skal og gera tillögur til ráðherra um breytingar á þessum lögum og viðauka 

við þau, ef því þykir ástæða til. 

8. gr. 
Aftan við 1. málsl. 1. málsgr. 45. gr. laganna bætast orðin: og öryggisráð. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 9. gr. 

Gjört í Reykjavík, 20. maí 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson. 

53 LÖG 

20. maí um heimild fyrir ríkisstjórnina til að kaupa jörðina Dísastaði í Breiðdal. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að kaupa jörðina Dísastaði í Breiðdalshreppi í Suður- 
Múlasýslu og sameina hana jörðinni Hóli (Dísastaðahóli) í sama hreppi. Kaup- 
verðið skal miða við væntanlegt fasteignamat. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 2. gr. 

Gjört í Reykjavík, 20. maí 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

54 FORSETABRÉF 
11. maí . . 

um þinglausnir. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið, að Alþingi, 74. löggjafarþingi, skuli slitið í dag, miðvikudaginn 

11. maí 1955. 
Mun ég því slíta Alþingi í dag. 

Gjört í Reykjavík, 11. mai 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ólafur Thors.
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LOG 

um húsnæðismálastjórn, veðlán til íbúðabygginga og útrýmingu 

heilsuspillandi íbúða. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Um húsnæðismálastjórn og veðlán til íbúðabygginga. 

1. gr. 

Setja skal á stofn húsnæðismálastjórn, sem heyrir undir félagsmálaráðuneytið. 

Verkefni húsnæðismálastjórnar er að beita sér fyrir umbótum í byggingarmálum 

og að hafa yfirumsjón lánsfjáröflunar og lánveitinga til íbúðabygginga í landinu. 

Í húsnæðismálastjórn skulu vera 5 menn, sem ríkisstjórnin skipar til 6 ára í 

senn, þar af einn eftir tilnefningu Landsbanka Íslands. Enn fremur skipar hún 5 

varamenn á sama hátt. Húsnæðismálastjórn skiptir með sér störfum. 

Félagsmálaráðherra ákveður þóknun húsnæðismálastjórnar, en kostnaður af 

störfum hennar skal greiddur úr ríkissjóði. 

2. gr. 

Húsnæðismálastjórn skal vinna að umbótum í byggingarmálum með því meðal 

annars: 

1. Að koma á fót og hafa yfirstjórn á leiðbeiningarstarfsemi fyrir húsbyggjendur, 

í því skyni að lækka byggingarkostnað og koma á hvers konar umbótum í 

húsagerð og vinnutækni við húsbyggingar. 

2. Að láta fara fram rannsókn og samanburð á byggingarkostnaði húsa víðs 

vegar á landinu, í því skyni að finna, hverjir byggja hús með minnstum kostn- 

aði og hvað veldur þeim mun, sem er á byggingarkostnaðinum. 

3. Að gangast fyrir tæknirannsóknum og kynningu nýjunga í byggingariðnaði, 

með sýningum, námskeiðum og útgáfu rita. 

4. Að beita sér fyrir útvegun hagkvæmra íbúðateikninga. 

5. Að beita sér fyrir endurskoðun byggingarsamþykkta, þar sem þess þykir þörf. 

Við lausn þessara mála skal húsnæðismálastjórn leita eftir samkomulagi við þá 

aðila, sem hafa sérþekkingu á þessum málum, svo sem Atvinnudeild háskólans, 

húsameistara ríkisins, Iðnaðarmálastofnun Íslands, byggingarnefndir, skipulags- 

stjóra ríkisins, teiknistofu landbúnaðarins, byggingarvöruverzlanir og framleiðendur 

byggingarefnis og íbúðarhluta. Er framangreindum aðilum skylt að veita húsnæðis- 

málastjórn hverjar þær upplýsingar, sem hún telur sér nauðsynlegar til að sinna 

verkefni sínu. 

3. gr. 

Komið skal á fót almennu veðlánakerfi til íbúðabygginga undir yfirstjórn 

húsnæðismálastjórnar og veðdeildar Landsbanka Íslands, og skulu lánveitingar innan 

þess vera í samræmi við hinar almennu útlánareglur húsnæðismálastjórnar (sbr. 

6. gr.). 
Í þessu skyni skal veðdeild Landsbanka Íslands vera heimilt að gefa út banka- 

vaxtabréf, samtals allt að 200 millj. króna. Vaxtabréf þessi skulu vera þannig, að 

annar hlutinn, A-flokkar, verði með föstum vöxtum og afborgunum, en hinn hlutinn, 
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55 B-flokkar, þó eigi yfir 40 millj. króna, verði með vísitölukjörum, þannig að binda 
20. maí má greiðslur afborgana og vaxta vísitölu framfærslukostnaðar. 

Eigi skal öðrum en veðdeild Landsbankans heimilt að gefa út vísitölubundin 
verðbréf fyrr en veðdeild Landsbankans hefur selt slík verðbréf fyrir 40 millj. 
króna, enda komi til sérstök lagaheimild. 

Ákvæði III. kafla laga 46/1954 og 1. gr. laga 48/1954 gilda um bankavaxtabréf 
Þessi og vexti af þeim. 

Veðdeildin hefur heimild til að taka erlend lán til íbúðabygginga, eftir tillögum 
húsnæðismálastjórnar, enda komi leyfi ríkisstjórnarinnar til. 

Ábyrgð ríkissjóðs er á bankavaxtabréfum samkvæmt þessari grein. Um verð- 
bréfaútgáfu þessa gilda ákvæði laga nr. 55/1945, um heimild fyrir veðdeild Lands- 
banka Íslands til að gefa út nýja flokka bankavaxtabréfa, að svo miklu leyti 
sem ekki er öðruvísi fyrir mælt í lögum þessum. Í reglugerð má þó ákveða annan 
frest um innlausn bankavaxtabréfa en ákveðinn er í 16. gr. laga 55/1945. 

4. gr. 
Í varasjóð hins almenna veðlánakerfis rennur: 

Afborganir og vextir lána, sem veitt hafa verið eða veitt verða af framlögum 
ríkisins til útrýmingar heilsuspillandi íbúðum. 
Eignir Lánadeildar smáíbúða, þegar greiddar hafa verið skuldir hennar. 
Lántökugjald af lánum veðdeildarinnar samkvæmt lögum þessum. 
Höfuðstóll og vaxtafé, sem komið er í gjalddaga til útborgunar, sé þess eigi 
vitjað innan 20 ára frá gjalddaga, sbr. 18. gr. laga 55/1945. 
Varasjóður þessi skal vera í vörzlu veðdeildar Landsbanka Íslands. 
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5. gr. 
Til utlåna å vegum hins almenna vedlånakerfis kemur: 

a. Fé það, sem veðdeild Landsbanka Íslands aflar með útgáfu og sölu banka- 
vaxtabréfa, samkvæmt lögum þessum. 

b. Lán, sem sparisjóðir, bankar og aðrir veita beint til lántakenda, samkvæmt 
almennum útlánareglum laga þessara. 

c. Afborganir og vextir af veðskuldabréfum Lánadeildar smáíbúða, þegar frá eru 
dregnir vextir og afborganir af lánum hennar. 

d. Fé varasjóðs, samkvæmt 4. gr. 

e. Erlend lán, sem veðdeild Landsbanka Íslands kann að taka til ibúðabygginga. 

6. gr. 
Almennar útlánareglur veðlánakerfisins samkv. 3. gr. eru þessar: 

a. Lánin veitast aðeins til byggingar íbúða, meiri háttar viðbygginga eða kaupa 
á nýjum íbúðum. Þau skulu greidd lántakendum í peningum. Þó skal heimilt 
að greiða lánin í bankavaxtabréfum, ef lántakandi er því samþykkur. 

Heimilt er, að lánin komi til útborgunar í hlutfalli við það, hversu langt 
er komið byggingu húsnæðis, eftir því sem nánar verður ákveðið í reglugerð. 

Ef byggingarfélag er lántakandi, skal láninu skipt, að byggingu lokinni, 
á hlutaðeigandi íbúðir. 

b. Lánaupphæð nemi samtals allt að % hlutum verðmætis íbúðar, samkvæmt mati 
trúnaðarmanna veðdeildar Landsbanka Íslands, þó ekki meiru en 100 þús. 
krónum út á hverja íbúð. Ef fleiri íbúðir eru í sama húsi, má lána út á hverja 
íbúð fyrir sig. 

c. Lán til hverrar íbúðar skal að jafnaði vera í tvennu lagi, A-lán og B-lán. Venju- 
lega skal A-lán eigi lægra vera en 50 þús. krónur og B-lán eigi lægra en 20 þús.
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krónur. Allir, sem fengið hafa A-lån, skulu eiga rétt til að fá B-lån, sbr. þó 
b-lið. Lántökugjald skal vera 1%. 

d. A-lánin skulu tryggð með fyrsta veðrétti, en B-lánin með fyrsta samhliða veð- 
rétti eða öðrum veðrétti í hlutaðeigandi íbúð. 

e. A-lánin skulu vera jafngreiðslulán (annuitetslán) með 7% ársvöxtum til allt að 
25 ára, og skulu jafngreiðslurnar inntar af hendi mánaðarlega, nema öðruvísi sé 
ákveðið. Þegar A-lán er veitt af andvirði seldra bankavaxtabréfa, mega vextir 
vera /“M% hærri en vextir bankavaxtabréfanna fyrir kostnaði veðdeildarinnar. 

A-lán skulu færð sérstaklega í reikning lánsstofnana, og skulu þær gefa veð- 
deildinni árlega skýrslu um þau. 

f. B-lánin skulu vera með hliðstæðum kjörum og vísitölubundin verðbréf, sem 
út verða gefin. Vextir mega vera “4% hærri en vextir hinna vísitölubundnu 

bankavaxtabréfa fyrir kostnaði veðdeildarinnar. 
g. Veðdeildinni er heimilt að breyta vaxtakjörum og lánstíma á nýjum lánum, að 

fengnu áliti húsnæðismálastjórnar og samþykki ríkisstjórnar. 

7. gr. 
Heimilt er að lána Byggingarsjóði og Byggingarsjóði verkamanna af fé því, sem 

veðdeild Landsbanka Íslands hefur til útlána samkv. 5. gr. Slík lán skulu veitt sem 
A-lán og B-lán. 

8. gr. 
Húsnæðismálastjórn ákveður, hverjum veita skuli A-lánin úr veðdeildinni. 
Þó skulu sparisjóðir þeir eða lífeyrissjóðir, er kaupa vaxtabréf deildarinnar, 

hafa ákvörðunarrétt um það, hverjir fái tilsvarandi lán, og skal setja nánari fyrir- 

mæli um það í reglugerð. 

9. gr. 
1. Húsnæðismálastjórn getur látið fara fram samkeppni um byggingu hagkvæmra 

íbúða með því að bjóða lán þeim, sem tekið gætu að sér að byggja flestar hag- 
kvæmar íbúðir af ákveðinni meðalstærð fyrir tiltekna upphæð. 

2. Húsnæðismálastjórn skal beita sér fyrir því, að innlánsstofnanir komi á fót 
samningsbundnum sparnaði til íbúðabygginga eða kaupa á íbúðum. Skal heimilt 
að láta þá, sem taka þátt í slíkum sparnaðarsamningum, sitja fyrir um íbúðar- 
lán. 

II. KAFLI 

Um útrýmingu heilsuspillandi íbúða. 

10. gr. 
Húsnæðismálastjórn skal af hálfu ríkisvaldsins vera aðili að ráðstöfunum til 

útrýmingar heilsuspillandi íbúðum, þar með taldir herskálar, og hafa um það sam- 
vinnu við bæjar- og hreppsfélög, er beita sér fyrir slíkum framkvæmdum. 

11. gr. 

Bæjar- og hreppsfélög, sem hafa ákveðið að gera ráðstafanir til útrýmingar 
heilsuspillandi íbúðum, skulu senda húsnæðismálastjórn áætlanir sínar og rökstuddar 
greinargerðir fyrir þeim. 

12. gr. 
Íbúðir, sem byggðar eru í því skyni að útrýma heilsuspillandi íbúðum, skulu 

njóta lána samkvæmt I. kafla þessara laga. 
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13. gr. i 
Nu leggur sveitarfélag fram fé til ibudabygginga i bvi skyni ad utryma heilsu- 

spillandi íbúðum, annaðhvort sem óafturkræft framlag eða lån, og skal ríkissjóður 
þá leggja fram jafnháa fjárhæð á móti, allt að 3 millj. kr. á ári næstu 5 árin, að því 
tilskildu, að sveitarfélagið sjái um, að hið ónothæfa húsnæði verði tekið úr notkun, 
enda greiði ríkissjóður ekki framlag sitt, fyrr en því ákvæði er fullnægt. Húsnæðis- 
málastjórn ráðstafar framlögum ríkissjóðs í þessu skyni. 

III. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

14. gr. 
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara, þar 

á meðal nánari skýrgreiningu á því, hvað telja skuli íbúð og meiri háttar viðbygg- 

ingar, sbr. 6. gr., a-lið. 

15. gr. 
Með lögum þessum er úr gildi numinn Ill. kafli laga nr. 36 16. febr. 1952, um 

opinbera aðstoð við byggingar íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnum. 

16. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 20. maí 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Steingrimur Steinþórsson. 

AUGLÝSING 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, herra Ásgeir Ásgeirsson, fór í dag í opinbera heimsókn til 
Noregs. 

Í fjarveru hans fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti 
hæstaréttar með vald forseta Íslands samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðuneytinu, 21. maí 1955. 

Ólafur Thors. 
  

Birgir Thorlacius.



Stjórnartíðindi 1955, Á. 3. 113 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um að kjörskrá sú, er samin var í febrúar 1955, skuli gilda við bæjarstjórnar- 

kosningar í Kópavogskaupstað 2. október 1955. 

ForseTi ÍsLANDS 

gjörir kunnugt: Félagsmálaráðherra hefur tjáð mér, að hann hafi ákveðið að bæjar- 
stjórnarkosningar í Kópavogskaupstað skuli, samkvæmt ákvæðum laga nr. 
30 11. maí 1955, fram fara 2. október 1955. Nú sé þvi svo varið, að 11. grein 
laga nr. 81 23. júní 1936 um sveitarstjórnarkosningar, geri ráð fyrir því, að 
kjörskrár skulu samdar í febrúarmánuði ár hvert, og skuli í kaupstöðum 
og hreppum, þar sem almennar hreppsnefndarkosningar fara fram í janúar- 
mánuði, gilda frá 24. janúar næsta ár eftir að þær eru samdar til 24. janúar 
næsta ár þar á eftir. Samkvæmt manntali, gerðu í Kópavogshreppi 1953, 
hafi þá samtals verið 2723 íbúar í Kópavogshreppi, og um 1350 manns á 
kjörskrá þeirri, sem hreppsnefnd hafi samið í febrúar 1954. Árið 1954 hafi 
alls verið 3230 á manntali í Kópavogshreppi og þar af 1608 á kjörskrá þeirri, 
sem samin hafi verið af hreppsnefnd Kópavogshrepps í febrúarmánuði 1955, 
en eigi hafi enn legið frammi. Af hinum tilgreindu tölum sé ljóst, að at- 
kvæðisbærum íbúum í Kópavogshreppi hafi á árinu 1954 fjölgað um hart- 
nær 20 af hundraði, þannig, að ekki þyki með tilliti til þess stætt á því að 
leggja hér kjörskrá samda í febrúar 1954 eftir manntali 1953, til grundvallar 
fyrirhuguðum bæjarstjórnarkosningum 1955, enda þótt ákvæði 11. greinar 
sveitarstjórnarkosningarlága mæli svo fyrir, heldur beri að láta kjörskrá 
þá, sem semja skyldi í febrúar 1955, gilda við nefndar bæjarstjórnarkosn- 

ingar. 
Félagsmálaráðherra telur af þessum ástæðum brýna nauðsyn bera til 

þess, að með bráðabirgðalögum verði sett sérstök ákvæði um þetta efni. 
Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. grein stjórnar- 

skrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 
Kjörskrá sú, sem hreppsnefnd Kópavogshrepps samdi í febrúar 1955, sam- 

kvæmt ákvæðum 11. gr. laga nr. 81/1936, skal gilda við bæjarstjórnarkosningar í 
Kópavogskaupstað, sem fram eiga að fara 2. október 1955. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 23. júlí 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

15 

Reykjavík. Rikisprentsmiðjan Gutenberg. 

1955 
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23, júlí
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AUGLYSING 

um adild fslands ad viðbótarsamningi við Norður-Atlantshafssamninginn . 

um aðild Sambandslýðveldisins Þýzkalands. 

Hinn 16. marz 1955 var utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna afhent tilkynning um, 

að Ísland hafi fullgilt viðbótarsamning við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild 
Sambandslýðveldisins Þýzkalands, en samningurinn var undirritaður fyrir Íslands 
hönd í París hinn 23. október 1954. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 16. mai 1955. 

Kristinn Guðmundsson. 

Fylgiskjal. 

VIÐBÓTARSAMNINGUR i 
við Nordur-Atlantshafssamninginn um 
aðild Sambandslýðveldisins Pyzkalands. . 

Aðilar Norður-Atlantshafssamningsins, 
sem undirritaður var í Washington hinn 
4. apríl 1949, 

hafa  fullvissað sig um, að öryggi á 
Norður-Atlantshafssvæðinu mundi auk- 

ast við það, að Sambandslýðveldið Þýzka- 
land gerist aðili að samningnum; 

þeir skírskota til þess, að Sambands-. 
lýðveldið Þýzkaland hafi, með yfirlýs- 
ingu 3. október 1954, gengizt undir skuld- 
bindingu 2. greinar stofnskrár Samein- 
uðu þjóðanna og muni méð aðild sinni 
að Norður-Atlantshafssamningnum skuld- 
binda sig til að forðast sérhvert athæfi, 
sem ósamrýmanlegt sé varnaranda samn- 
ingsins; 

enn fremur skírskota aðilar samhings- :* 
ins til þess, að ríkisstjórnir þær, sem að- 
ilar eru að samningnum, eru samimála 
yfirlýsingu ríkisstjórna Bandaríkja 
Ameríku, Sameinaða - könungsríkisins 

Stóra-Bretlands og Norður-Írlands og 
franska lýðveldisins, einnig frá 3. októ- 
ber 1954, í sambandi við áðurnefnda yfir- 
lýsingu  Sambandslýðveldisins  Þýzka- 
lands 

  

Henrik Sv. Björnsson. 

PROTOCOL. 

"to the North Atlantic Treaty. on the 
Accession of the Federal Republic of 

Germany. 

The "Parties to. the North Atlantic 
Treaty signed at Washington on April 4, 
1949, 

Being satisfied that the security of the 
North Atlantic area will be enhanced by 
the accession of the Federal Republic of 
Germany to:that Treaty, and 

Having noted that the Federal Republic 
of Germany have, by a declaration dated 

- October 3, 1954, accepted the. obligations 
set forth in Article 2 of the Charter of 
the United Nations and has undertaken 
upon accession to the North Atlantic 
Treaty to refrain from any action in- 
consistent- with the 'strictly -defensive 
character of that Treaty, and 

Having further noted that all member 
governments have associated themselves 
with the declaration also made on Octo- 
ber 3, 1954, by the Governments of the 
United States of America, the United 
Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland and the French Republic in con- 
nexion with the aforesaid declaration of 
the Federal Republic of Germany,
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- og hafa því orðið ásáttir um það, sem 
hér fer á eftir: 

1. gr. 
Ríkisstjórn Bandaríkja Ameríku skal 

við gildistöku viðbótarsamnings þessa 
bjóða, fyrir hönd allra samningsaðila, 
ríkisstjórn Sambandslýðveldisins Þýzka- 
lands að gerast aðili að Norður-Atlants- 
hafssamningnum. Sambandslýðveldið 
Þýzkaland verður síðan aðili samnings- 
ins þann dag, er það afhendir ríkisstjórn 
Bandaríkja Ameríku staðfestingarskjal 
sitt samkvæmt 10. gr. samningsins. 

2. gr. 
Viðbótarsamningur þessi skal ganga i 

gildi: (a) er allir aðilar Norður-Atlants- 

hafssamningsins hafa tilkynnt ríkisstjórn 
Bandaríkja Ameríku um samþykki sitt á 
honum; (b) er öll fullgildingarskjöl að 

viðbótarsamningnum um breytingar og 
fyllri túlkun á Brösselsamningnum hafa 
verið afhent ríkisstjórn Belgíu; (c) er öll 

fullgildingar- eða staðfestingarskjöl 
samningsins um dvöl erlends herliðs í 
Sambandslýðveldinu Þýzkalandi hafa 
verið afhent ríkisstjórn Sambandslýð- 
veldisins Þýzkalands. Ríkisstjórn Banda- 
ríkja Ameríku skal skýra öllum aðilum 
Norður-Atlantshafssamningsins frá því, 
hvenær henni berst hver einstök aðildar- 
tilkynning að viðbótarsamningi þessum, 
og frá því, hvenær viðbótarsamningur 
þessi öðlast gildi. 

3. gr. 
Viðbótarsamning þennan, sem gerður 

er á ensku og frönsku þannig, að báðir 
textar eru jafngildir, skal varðveita í 
skjalasafni ríkisstjórnar Bandaríkja 
Ameríku. Sú ríkisstjórn skal senda öllum 
ríkisstjórnum aðildarríkja Norður- 
Atlantshafssamningsins staðfest eftirrit 
af viðbótarsamningnum. 

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir 
fulltrúar með fullu umboði ríkisstjórna 
sinna undirritað viðbótarsamning 

þennan, 

Agree as follows:— 

Article. Í 
Upon the entry into force of the present 

Protocol, the Government of the United 
States of America shall on behalf of all 
the Parties communicate to the Govern- 
ment of the Federal Republic of Germany 
an invitation to accede to the North 
Atlantic Treaty. Thereafter the Federal 
Republic of Germany shall become a 
Party to that Treaty on the date when it 
deposits its instrument of accession with 
the Government of the United States of 
America in accordance with Article 10 of 
the Treaty. 

Article II 
The present Protocol shall enter into 

force, when (a) each of the Parties to 

the North Atlantic Treaty has notified 
to the Government of the United States 
of America its acceptance thereof, (b) 
all instruments of ratification of the Pro- 
tocol modifying and completing the 
Brussels Treaty have been deposited with 
the Belgian Góvernment and (c) all 

instruments of ratification or approval 
of the Convention on the Presence of 
Foreign Forces in the Federal Republic 
of Germany have been deposited with 
the Government of the Federal Republic 
of Germany. The Government of the 
United States of America shall inform the 
other Parties to the North Atlantic 
Treaty of the date of the receipt of each 
notification of acceptance of the present 
Protocol and of the date of the entry into 
force of the present Protocol. 

Article III 
The present Protocol, of which the 

English and French texts are equally 
authentic, shall be deposited in the Archi- 
ves of the Government of the United 
States of America. Duly certified copies 
thereof shall be transmitted by that 
Government to the Governments of the 
other Parties tothe North Atlantic Treaty. 

In witness whereof, the undersigned 
Representatives, duly authorised thereto 
by their respective Governments, have 
signed the present Protocol. 

1955 
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16. maí
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58  Gjårt i París, hinn tuttugasta og þriðja Signed at Paris the twenty-third day of 
16. maí dag októbermánaðar nítján hundruð October nineteen hundred and fifty-four. 

fimmtíu og fjögur. 

59 AUGLÝSING 
4. júní 

um framlengingu viðskiptasamkomulags milli Íslands og Svíþjóðar. 

Hinn 3. júní 1955 var undirrituð í Stokkhólmi bókun um framlengingu á sam- 
komulagi um viðskipti milli Íslands og Svíþjóðar. Er samkomulagið framlengt til 
31. marz 1956. 

Samkvæmt samkomulaginu er gert ráð fyrir að frá Íslandi verði flutt út salt- 
sild, kryddsild og sykursöltuð sild og aðrar vörur á sama hátt og áður hefur tíðkazt. 

Útflutningur á vörum frá Svíþjóð verður með tilliti til hversu útflutningur 
verður mikill á íslenzkum vörum til Svíþjóðar og með hliðsjón af venjulegum út- 
ilutningshagsmunum Svíþjóðar. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 4. júní 1955. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

60 AUGLÝSING 
11. júní 

um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við embættisstörfum. 

Forseti Íslands, herra Ásgeir Ásgeirsson, kom í dag úr för sinni til Noregs og 
hefur á ný tekið við embættisstörfum. 

Í forsætisráðuneytinu, 11. júní 1955. 

Ólafur Thors. 
  

Birgir Thorlacius. 

61 AUGLYSING 
15. júlí me 

me. um samkomulag milli fslands og Tyrklands um afnåm vegabréfsåritana. 

Med erindum, dags. 28. juni 1955, hafa sendiherrar fslands og Tyrklands i Paris 
gert samkomulag um afnåm vegabréfsåritana fyrir borgara annars landsins, sem 
ferðast vilja til hins, enda sé ekki um launada atvinnu eða lengri dvöl en þriggja 
mánaða að ræða. 

Samkomulagið gekk í gildi hinn 1. júlí 1955. 

Utanríkisráðuneytið, 15. júlí 1955. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon.
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AUGLYSING 62 
15. júní 

um samkomulag milli Íslands og Grikklands um afnám vegabréfsáritana. 

Með erindum, dags. 14. maí 1955, hafa sendiherrar Íslands og Grikklands í Paris 
gert samkomulag um afnám vegabréfsáritana fyrir borgara annars landsins, sem 

ferðast vilja í hinu, enda sé ekki um launaða atvinnu eða lengri dvöl en tveggja 

mánaða að ræða. 
Samkomulagið gengur í gildi hinn 1. júlí 1955. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 15. júní 1955. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 63 
25. ågust 

um breyting á lögum nr. 73 25. nóv. 1952, um tilkynningar aðsetursskipta. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Félagsmálaráðherra hefur tjáð mér, að nauðsynlegt sé að gera 

nokkrar breytingar á gildandi lögum um tilkynningar aðsetursskipta, til þess 
að bæta úr örðugleikum á framkvæmd tilkynningarákvæða. Skrár þær, mið- 
aðar við 1. desember ár hvert, sem allsherjarspjaldskráin lætur sveitar- 
stjórnum i té, eru grundvöllur álagningar allra opinberra gjalda í landinu, og 
auk þess eru kjörskrár og ýmsar aðrar skrár á þeim byggðar. Skiptir því 
meginmáli, að þær séu sem fyllstar og réttastar, en til þess að svo megi verða 
um skrárnar 1. desember 1955, þarf að lögfesta nefndar breytingar nú þegar, 
þar sem tíma þarf til að láta gera eyðublöð til samræmis og dreifa þeim um 
landið, áður en haustflutningar hefjast. 

Félagsmálaráðherra telur af þessum ástæðum brýna nauðsyn bera til 
þess, að umræddar breytingar verði ákveðnar með bráðabirgðalögum. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnar- 
skrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 
Á 3. gr. laganna eru gerðar þessar breytingar: 

1. 1. málsgr. orðist svo: 
Hver sá, sem flytur heimilisfang sitt i annað sveitarfélag, skal tilkynna það 

innan 7 daga sveitarstjórn þess umdæmis, sem hann flytur til. 
2. 1. málsliður 3. töluliðs 3. málsgr. orðist svo: 

Skólafólk við nám utan heimilissveitar, enda sé dvölin í viðkomandi sveitar- 
félagi eingöngu eða að mestu vegna námsins. 

3. Á eftir 4. tölulið 3. málsgr. komi nýr töluliður, þannig: 
5. Aðkomumenn í þjónustu varnarliðsins, verktaka þess og hliðstæðra aðila, 

sem láta í té starfsliðsskrár reglulega. Hins vegar eru slíkir starfsmenn við
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varnarliðsstörf skyldir til að upplýsa vinnuveitanda sinn um heimilisfang 
sitt og annað það, sem hann þarf á að halda til þess að geta látið í té ná- 
kvæmar skrár um starfslið sitt. — Ákvæði þessa töluliðs breytir engu um 
skyldu venzlaliðs aðkomins starfsmanns við varnarliðsstörf til að tilkynna 
aðsetursskipti. 

2. gr. 
4. gr. laganna orðist svo: 

„Hver sá, sem samkvæmt ákvæðum 3. gr. hefur orðið tilkynningarskyldur í öðru 
sveitarfélagi en þar, sem hann telst eiga heimilisfang, skal tilkynna sveitarstjórn 
dvalarsveitarinnar brottför sína úr henni innan 7 daga. Þó skal ekki tilkynna brott- 
förina, ef dvöl hlutaðeigandi í sveitarfélaginu, sem hann fer til, er undanþegin 
tilkynningarskyldu samkvæmt 3. málsgr. 3. gr. og hann hyggst setjast að í sama 
húsnæði að dvölinni lokinni., 

3. gr. 
Á 9. gr. laganna eru gerðar þessar breytingar: 

1. 2. málsgr. orðist svo: 

Hver húsráðandi er skyldur til að tilkynna aðsetursskipti einstaklinga, sem 
taka sér aðsetur í húsnæði á hans vegum eða hverfa úr því, eftir sömu reglum 
og þeir sjálfir eru tilkynningarskyldir. Sama skylda hvílir á forstöðumönnum 
hæla, sjúkrahúsa, skóla, gistihúsa, fangelsa og annarra slíkra stofnana. Enn 
fremur ber hverjum húseiganda að fullnægja tilkynningarskyldu fyrir ein- 
staklinga í húsnæði hans, þ. e. bæði fyrir fjölskylduföður og heimafólk, en 
hann er ekki ábyrgur fyrir því, að tilkynningarskyldu sé fullnægt fyrir fram- 
leigutaka í húsi hans. 

2. Aftan við 3. málsgr. komi ný málsgr., svo hljóðandi: | 

Skylda husrådanda (huseiganda) til. ad tilkynna adsetursskipti samkvæmt 
2. målsgr. þessarar greinar fellur niður, ef hlutaðeigandi sýnir honum, áður 
en tilkynningarfresti lýkur, kvittun viðkomandi sveitarstjórnar fyrir því, að 
tilkynningarskyldu hafi verið fullnægt. 

4. gr. Í 
Aftan við 12. gr. laganna komi ný málsgr., svo hljóðandi: 

Hagstofu Íslands er heimilt að krefjast þess af forstöðumönnum einstakra hæla, 
sjúkrahúsa, skóla, gistihúsa, fangelsa og annarra slíkra stofnana, að þeir tilkynni 
á venjulegan hátt aðsetursskipti allra einstaklinga, sem hverfa úr húsnæði á vegum 
stofnunarinnar, hvort sem ber að tilkynna þá samkvæmt 9. gr. þessara laga eða 
ekki. Hagstofu Íslands er enn fremur heimilt að krefjast þess af umræddum aðilum, 
að þeir afli handa henni upplýsinga um aðsetursskipti starfsmanna stofnunar- 
innar, sem hafast ekki við í húsnæði á hennar vegum. Þetta tekur þó aðeins til 
aðsetursskipta í sambandi við það, að starfsmenn hefja störf eða hætta störfum 
hjá viðkomandi stofnun. 

5. gr. 
Aftan við 13. gr. laganna komi 4 nýjar málsgr., svo hljóðandi: 

Sveitarstjórnir skulu gefa út og senda Hagstofu Íslands tilkynningar um að- 
setursskipti innansveitar, sem þeim er kunnugt um, að hafi ekki verið tilkynnt. Þær 
skulu enn fremur gefa út og senda Hagstofu Íslands tilkynningar um einstaklinga, 
sem talið er að hafi flutt heimilisfang sitt úr sveitarfélaginu, ef ástæða er til að 
ætla, að það hafi ekki verið tilkynnt sveitarstjórn viðkomandi umdæmis. Þó er 
sveitarstjórn óheimilt að tilkynna brott úr sveitarfélaginu einstakling, sem dvelst
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i öðru sveitarfélagi vegna veikinda, ef hann nýtur framfærslustyrks frá heimilis- 
sveit sinni eða telja má líklegt, að hann verði styrkþegi hennar. 

Sveitarstjórnir skulu, ef Hagstofan telur þess þörf, gera ráðstafanir til öflunar 
upplýsinga um aðsetursskipti, sem vanrækt hefur verið að tilkynna, sbr. 2. málsgr. 
þessarar greinar. 

Aðseturstilkynningar útgefnar af sveitarstjórnum samkvæmt 2. og 3. málsgr. 
þessarar greinar eru fullgild heimild til staðsetningar manna í allsherjarspjald- 
skránni, að svo miklu leyti sem öruggari vitneskja samkvæmt tilkynningum hlutað- 
eigenda sjálfra er ekki fyrir hendi. 

Tilkynningum samkvæmt 2. og 3. málsgr. þessarar. gr. skal hagað í samræmi 
við nánari fyrirmæli Hagstofu Íslands þar að lútandi. NR 

… 6. gr. . 
2. og 3. málsliður 1. málsgr. 17. gr. falli niður og í þess stað komi: 

Fara skal með mál út af slíkum brotum að hætti opinberra mála, nema kæra 
fálli niður, sbr. 2. málsgr. þessarar gr. Sektarfé vegna brota, sem sveitarstjórn kærir 
til dómara, rennur i viðkomandi sveitarsjóð, en sektarfé vegna. brota, sem Hagstofa 
Íslands kærir, rennur í Í ríkissjóð. 

7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 25. ágúst 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Steingrímur Steinþórsson. 

LÖG. 

um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 26. gr. laga nr. 32 14. maí 1955 um á breyting á 

lögum nr. 101 30. des. 1943, um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, og á lögum 
nr. 40 15. febr. 1945, um breyting á þeim lögum, hef látið fella meginmál 
hinna fyrstnefndu laga svo og meginmál laga nr. 40 15. febr. 1945, að því 
leyti sem þau eru enn í gildi, inn í lög nr. 101 30. des. 1943, um lifeyrissjóð 
starfsmanna ríkisins, og gef þau út svo breytt: 

1. gr. 
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins starfar með því markmiði og skipulagi, 

sem segir í lögum þessum. - 

2. gr. 
Sjóðfélagar eru þeir nefndir í lögum þessum, er skylt er að greiða iðgjöld í sjóð- 

inn og rétt eiga á lífeyri úr honum. 

3. gr. 
Sjóðfélagar eru: 

1. Allir þeir, sem laun taka eftir. hinum almennu launalögum: 
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. 2. sept.
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No Allir aðrir starfsmenn, sem taka laun úr ríkissjóði og ráðnir eru til ekki skemmri 
tíma en eins árs eða með þriggja mánaða uppsagnarfresti, enda sé starf þeirra í 
þjónustu ríkisins aðalstarf þeirra. 

Þeim starfsmönnum ríkisins, sem rétt eiga á lífeyri úr öðrum sjóðum, er 
stofnaðir eru með lögum fyrir tilteknar starfsgreinir sérstaklega, er þó eigi skylt 
að gerast sjóðfélagar. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skal heimilt að taka í tölu sjóðfélaga: 

1. Starfsmenn við ríkisstofnanir, sem sérstakan fjárhag hafa. 
2. Starfsmenn bæjar-, sýslu- og hreppsfélaga og stofnana, er þeim heyra til og 

sérstakan fjárhag hafa. 
Starfsmenn þeir, sem ræðir um í 1—2 hér að framan, skulu fullnægja skilyrðum 

þeim, er greinir í 3. gr., um ráðningartíma og aðalstarf. 

5. gr. 
Nú bætast við nýir sjóðfélagar, og skal þá heimilt að kaupa þeim réttindi í sjóðn- 

um fyrir starfstíma, sem þeir hafa unnið, áður en þeir urðu sjóðfélagar. Stjórn sjóðs- 
ins ákveður, eftir tillögum tryggingarfræðings hans, upphæð þá, er greiða skal fyrir 
réttindi þessi, eftir því sem nánar verður ákveðið í reglugerð sjóðsins. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur mönnum. Skal einn þeirra tilnefndur af 

hæstarétti, og er hann formaður stjórnarinnar. Annar skal skipaður af fjármálaráð- 
herra, en hinn þriðji kosinn af sjóðfélögum eða félagsskap þeirra, svo sem nánar 
verður ákveðið í reglugerð sjóðsins. 

Skipunar- og kjörtími stjórnarmanna er þrjú ár. 

7. gr. 
Tryggingastofnun ríkisins annast reikningshald og daglega afgreiðslu sjóðsins 

fyrir þóknun eftir samkomulagi hennar og stjórnar sjóðsins. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir 

af hinni umboðslegu endurskoðun án sérstakrar þóknunar. 

8. gr. 
Stjórn sjóðsins skal sjá um ávöxtun fjár hans. Skal ávaxta sjóðinn í tryggum 

verðbréfum, svo sem ríkisskuldabréfum eða öðrum bréfum með ríkisábyrgð, skulda- 

bréfum bæjar- og sveitarfélaga, vaxtabréfum veðdeildar Landsbankans eða Búnað- 
arbankans, jarðræktarbréfum, skuldabréfum, tryggðum með fyrsta veðrétti í fast- 
eignum samkvæmt því, sem nánar verður ákveðið í reglugerð, eða með öðrum álíka 
tryggilegum hætti 

Ráðherra getur kveðið nánar á um útlán sjóðsins með reglugerð, þar á meðal 
sett fyrirmæli um lánveitingar til íbúðarhúsabygginga fyrir sjóðfélaga. 

9. gr. 
Stjórn sjóðsins skal hið fimmta hvert ár láta tryggingarfræðing rannsaka fjár- 

hag sjóðsins. Þyki honum rannsókn sín leiða í ljós, að fjárhagsgrundvöllur sjóðsins 
sé ótryggur, skal hann gera tillögur til stjórnar sjóðsins um aðgerðir til að efla sjóð- 
inn. Sýni rannsóknin hins vegar, að fjárhagur sjóðsins sé svo góður, að iðgjöld mætti 
lækka, skal hann athuga vandlega, hversu mikil sú lækkun mætti vera, og gera til- 
lögur sínar um það til sjóðstjórnarinnar. Sjóðstjórnin má aldrei lækka iðgjöld 
meira en tryggingarfræðingur hefur lagt til, að gert yrði.
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10. gr. 64 

Sjóðfélagar greiði år hvert 4% af heildarårslaunum sínum í iðgjöld til sjóðsins. 2. sept. 
Launagreiðanda ber að halda iðgjöldum eftir af launum sjóðfélaga og greiða þau til 
sjóðsins innan tveggja vikna frá útborgun launanna. 

Sjóðfélagar bera eigi ábyrgð á skuldbindingum sjóðsins nema með iðgjöldum 

sínum. 
Launagreiðendur greiði fyrst um sinn ár hvert 6% af heildarárslaunum þeim, 

er sjóðfélagi tekur hjá þeim, í iðgjöld til sjóðsins. Komi til iðgjaldalækkunar sam- 
kvæmt 9. gr., skal fyrst lækka iðgjöld launagreiðanda, þar til er þau eru orðin jöfn 

iðgjöldum sjóðfélaga sjálfra. 
Þegar sjóðfélagi hefur greitt iðgjöld til sjóðsins í 30 ár, falla iðgjaldagreiðslur 

hans niður svo og iðgjaldagreiðslur launagreiðanda hans vegna. 
Launþegi, sem yngri er en 18 ára, greiðir eigi iðgjöld til sjóðsins, enda öðlast 

hann eigi réttindi sjóðfélaga fyrr en hann hefur náð nefndum aldri. 
Iögjöld héraðslækna í héruðum I. og II. flokks svo og iðgjöld launagreiðanda 

þeirra vegna skulu miðuð við heildarárslaun héraðslækna í héruðum III. flokks. 

11. gr. 
Sjóðurinn greiðir sjóðfélögum ellilífeyri og örorkulífeyri og eftirlátnum maka 

þeirra og börnum lífeyri samkvæmt ákvæðum þeim, sem hér fara á eftir. 

12. gr. 
Hver sjóðfélagi, er greitt hefur iðgjöld til sjóðsins í 10 ár eða lengur og er orð- 

inn fullra 65 ára að aldri, á rétt á árlegum ellilífeyri úr sjóðnum. 
Upphæð ellilífeyrisins er hundraðshluti af meðallaunum hlutaðeigandi sjóðfé- 

laga síðustu 10 starfsár hans, og er hundraðshluti þessi hækkandi eftir því, sem 

starfstíminn verður lengri, svo sem hér segir: 

Starfstími: Ellilífeyrir: 

10 ár .......00000000 00 125 % 
ll... 14.0 — 
12 — sueeeeereeeeeeeeeen renees eee 15.5 — 
13 — seeeeeeeeerereeeeveveensseneseseeseteeee 17.0 — 
14 — 000 18.5 — 
15 — senere eneret: 20.0 — 
16 — ......0..00000 000 22.0 — 
17 — 0... 24.0 — 
18 — seeren, 26.0 — 
19 — 2... 28.0 — 
20 — 20.00.0000 30.5 — 
21 — 0000 33.0 — 
22 ERE ERERERE RER ELEEKER 35.5 — 
23 — 0 38.0 — 
DA — rr 41.0 — 
2 — 0000 44.0 — 
26 — .....000000 eeen 47.0 — 
27 — rr 50.0. — 
28 — ERE ERE RER RERREL ERE LERERER 53.0 — 
29 — 00 56.5 — 
30 — eða lengur .......00.00000 0000... 60.0 — 

Upphæð ellilífeyris má þó aldrei nema meiru en 75% af launum þeim, er á 
hverjum tíma fylgja embætti því eða starfi, er sjóðfélaginn lét af. 

16
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13. gr. 
Hver sjóðfélagi, sem ófær verður til að gegna því starfi, sem hann hefur gegnt 

þangað til, og eigi á kost á öðru jafngóðu starfi við hans hæfi hjá stofnun þeirri, er 
hann hefur unnið hjá, eða annarri stofnun, sem tryggir starfsfólk sitt í sjóðnum, 
eða missir einhvern hluta af launum sínum sökum slíkrar örorku, á rétt á örorku- 
lífeyri, ef tryggingayfirlæknir í samráði við landlækni metur örorkuna meiri en 
10%. Örorkumat þetta skal aðallega miðað við vanhæfi sjóðfélaga til að gegna 
starfi því, er hann hefur gegnt.að undanförnu. 
"Ef rekja má aðalorsök örorkunnar til starfs í þágu stöðu þeirrar, sem öryrkinn 
segndi, er hámark hins árlega örorkulífeyris hans jafnhátt ellilífeyri þeim, er hann 
hefði öðlazt rétt til, ef hann hefði gegnt stöðu sinni til 65 ára aldurs. Endranær mið- 
ast hámark örorkulífeyrisins við starfstíma og meðallaun 10 síðustu starfsár öryrkj- 
ans-með sama hætti og segir í 12. gr. 

Örorkulífeyrir hvers einstaks er sami hundraðshluti af hámarksörorkulífeyri 
hans samkv. 2. mgr. þessarar gr. sem örorka hans er metin. Þrátt fyrir örorku getur 
enginn fengið örorkulífeyri, meðan hann heldur jafnháum launum og hann áður 
hafði, hjá aðila, sem tryggir starfsmenn sína í lífeyrissjóði, sem stofnaður er með 
lögum eða viðurkenndur af fjármálaráðuneytinu. 
“Skylt er öryrkja, sem sækir um örorkulifeyri úr sjóðnum eða nýtur hans, að 

láta stjórn sjóðsins í té allar þær upplýsingar um heilsufar sitt, sem nauðsynlegar 
eru til að dæma um rétt hans til örorkulifeyris. 

Stjórn sjóðsins er heimilt að lækka eða fella niður örorkulífeyri þeirra öryrkja, 
sem fá starfsorku sína aftur að nokkru eða öllu leyti. 

Sömuleiðis ber stjórn sjóðsins að hækka örorkulífeyrinn, ef örorkan vex til 
muna og án sjálfskaparvíta frá því, sem hún var metin við fyrri ákvarðanir, enda 
hafi öryrkinn á þeim tíma, sem örorkán óx, ekki verið í þjónustu annarra en þeirra 
aðila, sem tryggja starfsfólk sitt í sjóðnum. 

14. gr. 
Nú andast sjóðfélagi og lætur hann eftir sig maka á lífi, og á þá hinn eftirlifandi 

maki rétt til lífeyris úr sjóðnum, enda hafi hinn látni greitt iðgjöld til sjóðsins í 10 
ár eða lengri tíma og hjónabandinu hafi eigi verið slitið að lögum, áður en hann lézt. 

Nú andast sjóðfélagi, er greitt hefur iðgjöld til sjóðsins skemmri tíma en 10 ár, 
og skal þá endurgreiða eftirlifandi maka hans vaxtalaus iðgjöld þau, er hann hefur 
greitt til sjóðsins. 

Upphæð lífeyris hins eftirlifandi maka fer eftir starfstíma hins látna og meðal- 
árslaunum hans síðustu 10 starfsár hans. Ef starfstíminn er 10 ár, er hinn árlegi líf- 
eyrir 20% af meðalárslaununum, en hækkar síðan fyrir hvert starfsár um 1% af 
meðalárslaununum, unz hámarkinu, 40% af meðalárslaununum, er náð eftir 30 ára 
starfstíma. Lífeyrir eftirlifandi maka má þó aldrei nema meiru en 50% af launum 
þeim, er á hverjum tíma fylgja embætti því eða starfi, er hinn látni lét af. 

Sé hinn eftirlifandi maki yngri en 50 ára og hafi hann verið meira en 10 árum 
yngri en hinn látni, lækkar lífeyrir hans um 1% af meðalárslaununum fyrir hvert 
ár, sem aldursmunurinn nemur umfram 10 ár. Þó skal frádrátturinn ekki vera 
fleiri hundraðshlutar af meðalárslaununum en ár þau, er hinn eftirlifandi maka 
vantar á 50 ára aldur. 

Verði árlegur lífeyrir maka samkvæmt 3. og 4. málsgr. þessarar gr. lægri en 2500 
kr., skal hann hækkaður upp í þá upphæð. 

Nú hefur sjóðfélagi gengið í hjónaband, eftir að hann var orðinn 60 ára, eða 
á þeim tíma, er hann naut lífeyris úr sjóðnum eða hann var lagztur banaleguna,
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og úrskurðar þá stjórn sjóðsins, hvort eftirlifandi maki hans skuli njóta lifeyris 
úr sjóðnum eða eigi. 

Réttur til lífeyris samkvæmt þessari grein fellur niður, ef hinn eftirlifandi maki 
gengur í hjónaband að nýju, en kemur aftur í gildi, sé hinu síðara hjónabandi slitið, 
enda veiti hið síðara hjónaband eigi rétt til lífeyris úr sjóðnum. Veiti síðara hjóna- 
bandið einnig rétt til lífeyris, má eftirlifandi maki velja um, hvort hann tekur lífeyri 
eftir fyrri eða síðari makann. 

Nú frestar sjóðfélagi að taka ellilifeyri og gegnir starfi sínu áfram, eftir að 
iðgjaldagreiðslu hans er lokið og hann hefur öðlazt rétt til að hætta störfum og 
fá ellilífeyri, og hækkar þá réttur hans til ellilífeyris um 2% af meðalárslaunum 
hans síðustu 10 starfsárin fyrir hvert ár, er hann frestar að taka ellilífeyri. Á til- 
svarandi hátt hækkar lífeyrisréttur maka hans um 1% af meðalárslaunum fyrir 
hvert ár. 

Nú frestar sjóðfélagi að taka ellilífeyri og tekur jafnframt við öðru starfi hjá 
stofnun, er tryggir starfsfólk sitt í sjóðnum, lægra launuðu en því, er hann gegndi 
áður, og gilda þá reglur næstu málsgreinar að framan óbreyttar að öðru en því, að 
ellilifeyrir og makalifeyrir skulu reiknaðir af meðallaunum síðustu 10 ára í því 
starfinu, sem hærra var launað, ef það meðaltal er hærra en meðaltal launa síðustu 
10 starfsárin. 

15. gr. 
Börn eða kjörbörn, sem sjóðfélagi lætur eftir-sig, ér hánn andast, og yngri eru 

en 16 ára, skulu fá árlegan lífeyri úr sjóðnum, þar til er þau eru fullra 16 ára að aldri, 
enda hafi hinn látni séð um framfærslu þeirra að nokkru eða öllu leyti. Sama gildir 
um börn eða kjörbörn, er sá maður lætur eftir sig, er naut elli- eða örorkulífeyris 
úr sjóðnum, er hann andaðist. i SEES 

Ef barnið á foreldri eða kjörforeldri á lífi, er sér um framfærslu þess, er lífeyrir 
þess 25% hærri en meðalmeðlag það, er félagsmálaráðherra hefur ákveðið með barni 
á sama aldri í Reykjavík á þeim tíma, sem lífeyririnn á að greiðast. Að öðrum kosti 
er lífeyririnn tvöfalt meðalmeðlag þetta. 

. Sama rétt öðlast börn og kjörbörn sjóðfélaga, er hann verður öryrki, þó svo, að 
lífeyrir þeirra skal þá nema jafnmiklum hundraðshluta af lífeyrisupphæð þeirri, 
sem greinir í 2. málsgr. þessarar gr., sem örorka sjóðfélagans er metin. 

Fósturbörn, er sjóðfélagi hefur framfært að mestu eða öllu leyti, njóta sama 
réttar og börnum og kjörbörnum er veittur hér að framan. 

16. gr. . 
Nú lætur sjóðfélagi í lifanda lífi og af öðrum ástæðum en elli eða örorku af 

stöðu þeirri, er veitti honum aðgang að sjóðnum, og á hann þá rétt á að fá endur- 
greidd vaxtalaus iðgjöld þau, er hann hefur greitt í sjóðinn. Hafi hann verið sjóð- 
félagi í 10 ár, er hann lætur af stöðunni, getur hann með samþykki sjóðstjórnar- 
innar valið um, hvort hann fær iðgjöld sín endurgreidd eða hann lætur þau standa 
inni í sjóðnum. Velji hann síðari kostinn, fellur niður skylda hans til að greiða fram- 
vegis iðgjöld til sjóðsins og réttur hans til örorkulífeyris. Ellilifeyrir hans og lif- 
eyrir eftirlátins maka miðast þá við starfstíma hans og meðallaun síðustu 10 starfsár 
hans samkv. 12. og 14. gr. Lífeyrir barna hans skal þá ákveðinn þannig, að full upp- 
hæð samkvæmt 15. gr. skal margfölduð með hlutfallinu á milli þess ellilífeyris, sem 
hann hefur öðlazt rétt til, og þess ellilífeyris, sem hann hefði öðlazt rétt til, ef hann 
hefði gegnt starfinu til 65 ára aldurs. 

Sé staða eða starfi sjóðfélaga lagður niður, á hann rétt á að vera áfram í sjóðnum 
og greiða iðgjöld, sem miðuð séu við laun þau, er hann hafði, er staða hans var lögð 
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64 niður. Nytur hann þá sömu réttinda úr sjóðnum sem hann hefði gegnt starfi sínu 
2. sept. áfram. 

17. gr. 
Þeir, sem keypt hafa sér og ekkjum sínum lífeyri samkvæmt lögum nr. 51 

27. júní 1921, öðlast réttindi eftir lögum þessum, enda greiði þeir iðgjöld sín sam- 
kvæmt ákvæðum þeirra frá þeim tíma, er þau öðlast gildi. 

Þeir, sem urðu sjóðfélagar 1. júlí 1944, en höfðu eigi keypt sér eða ekkjum 
sínum lífeyri samkvæmt lögum nr. 51 27. júní 1921, öðlast réttindi eftir lögum 
þessum, og miðast réttur þeirra þá við allan starfstíma þeirra, enda greiði þeir 
sjóðnum jafnhá iðgjöld sem þeim hefði borið að greiða samkvæmt lögum nr. 51 
1921, ef þeir þá hefðu verið tryggingarskyldir, um allt að 10 ára tíma. Um tilhögun 
iðgjaldagreiðslu þessarar fer eftir nánari fyrirmælum stjórnar sjóðsins. Ríkis- 
sjóður greiðir lífeyrissjóðnum það, sem á kann að vanta, að iðgjöld þessara manna 
hrökkvi fyrir útgjöldum sjóðsins þeirra vegna. Tryggingasjóður almannatrygginga 
endurgreiðir þeim starfsmönnum, sem greiða Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins ið- 
gjöld fyrir liðinn starfstíma samkvæmt þessari grein, upphæðir þær án vaxta, sem 
þeir hafa greitt til sjóðsins fyrir sama tímabil. i 

18. gr. 
Lifeyrisgreidslur, sem börn og ekkjur sjóðfélaga fá greiddar frá slysatrygginga- 

deild almannatrygginganna, skulu koma til frádráttar lifeyrisgreiðslum samkvæmt 
lögum þessum. 

19. gr. 
Nú flyzt starfsmaður, er verið hefur í lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins, í starf, 

sem veitir aðgang að öðrum lífeyrissjóði, sem stofnaður er með lögum, og má þá 
endurgreiða með vöxtum öll iðgjöld, sem greidd hafa verið í sjóðinn hans vegna. 
Það er skilyrði fyrir þessari endurgreiðslu, að hún gangi til kaupa á lífeyrisrétt- 
indum fyrir viðkomandi mann i þeim sjóði, er hann flyzt til. Þó má aldrei endur- 
greiða hærri upphæð en þarf til þess að kaupa réttindi í hinum nýja sjóði, er svari 
til þess starfstíma, er sjóðfélaginn hafði öðlazt. 

Sjóðstjórninni er heimilt að nota sömu endurgreiðslureglu, þegar sjóðfélagi 
flyat í: annan sjóð, sem viðurkenndur er af fjármálaráðuneytinu, eða kaupir sér 
lífeyri hjá tryggingarfélagi eða stofnun, sem starfar eftir reglum, er fjármálaráðu- 
neytið samþykkir, enda gildi þar sömu reglur um endurkaup og greiðslu lífeyris 
eins og ákveðnar eru í þessum lögum. 

20. gr. 
Ríkissjóður ábyrgist greiðslu lífeyris samkvæmt lögum þessum, og greiðist hann 

með Ma árslifeyrisins fyrir fram á hverjum mánuði. 

21. gr. 
Nánari ákvæði um skipulag sjóðsins og starfsemi hans skal setja í reglugerð, er 

fjármálaráðherra staðfestir, en stjórn sjóðsins semur. 

22. gr. 
Óheimilt er að framselja eða veðsetja lífeyriskröfur samkvæmt lögum þessum, 

og ekki má leggja á þær löghald né gera í þeim fjárnám eða lögtak. Enginn skuld- 
heimtumaður í dánarbúi eða þrotabúi hefur rétt til að skerða kröfurnar á nokkurn 
hátt, og eigi má halda lífeyrisfé eftir til greiðslu opinberra gjalda.
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23. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru þá jafnframt úr gildi numin lög nr. 102 

23. des. 1950, um breyting á lögum nr. 101 30. des. 1943, um lífeyrissjóð starfsmanna 

ríkisins, og lög nr. 42 14. apríl 1954, um breyting á sömu lögum. 

Gjört í Reykjavik, 2. september 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 

um lífeyrissjóð hjúkrunarkvenna. 

ForseTr ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 17. gr. laga nr. 34 14. maí 1956 um breyting á 

lögum nr. 103 30. des. 1943, um lífeyrissjóð hjúkrunarkvenna, hef látið fella 

meginmál hinna fyrrnefndu laga inn í lög nr. 103 30. des. 1943, um lifeyris- 

sjóð hjúkrunarkvenna, og gef þau út svo breytt: i 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna. 

2. gr. 
Sjóðfélagar eru í lögum þessum taldir allir þeir, sem skylt er að greiða iðgjöld 

i sjóðinn og rétt eiga á lífeyri úr honum. 

3. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn, formaður Félags íslenzkra hjúkrunarkvenna, 

landlæknir og einn maður tilnefndur af ríkisstjórninni til þriggja ára i senn, og er 

hann formaður stjórnarinnar. - 

4. gr. i 
Stjórn sjóðsins heldur fund svo oft sem þörf er á, og skal hún halda -gerda- 

bók og skrá þar allar samþykktir sínar. Í stjórninni ræður meiri hluti atkvæða. 
Ekkert fé má greiða úr sjóðnum nema með samþykki sjóðstjórnarinnar.- Sjóð- 
stjórnin skal vinna kauplaust. | 

Stjórn sjóðsins skal sjá um ávöxtun fjár hans. Skal ávaxta sjóðinn í tryggum 
verðbréfum, svo sem ríkisskuldabréfum eða öðrum bréfum með ríkisábyrgð, skulda- 
bréfum bæjar- og sveitarfélaga, vaxtabréfum veðdeildar Landsbankans eða Búnaðar- 
bankans, jarðræktarbréfum, skuldabréfum tryggðum með fyrsta veðrétti í fasteign- 
um samkvæmt því, sem nánar verður ákveðið í reglugerð, eða með öðrum álíka 
tryggilegum hætti. nn 

Ráðherra getur kveðið nánar á um útlán sjóðsins með reglugerð, þar á meðal 
sett fyrirmæli um lánveitingar til íbúðarhúsabygginga fyrir sjóðfélaga. 

5. gr. 
Tryggingastofnun ríkisins hefur á hendi reikningshald sjóðsins, heimtir inn 

tekjur hans og annast greiðslur úr honum, hvort tveggja eftir tilvísun sjóðstjórn- 
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65 arinnar. Þóknun fyrir starf Tryggingastofnunarinnar fer eftir samkomulagi milli 2. sept. hennar og sjóðstjórnarinnar. Náist ekki samkomulag, ákveður félagsmálaráðherra 
þóknunina. 

. 6. gr. 
Reikningsår sjóðsins er almanaksárið. Ársreikningur skal birtur með ársreikn- 

ingum Tryggingastofnunar ríkisins og endurskoðaðir á sama hátt og þeir. 

7. gr. 
Rétt til lífeyris úr sjóðnum hefur sérhver hjúkrunarkona, sem hefur greitt 

iðgjöld til hans í 10 ár eða lengur og lætur af störfum sökum varanlegrar örorku 
eða elli. Rétturinn til að hætta störfum sökum elli miðast við 60 ára aldur. 

Þegar sjóðfélagi hefur greitt iðgjöld til sjóðsins í 25 ár, falla iðgjaldagreiðslur 
hans niður svo og iðgjaldagreiðslur launagreiðanda hans vegna. 

8. gr. 
Upphæð lífeyris miðast við meðalárslaun síðustu 10 starfsáranna. Sé starfs- 

tíminn skemmri, miðast við meðalárslaun alls starfstímans. Ef hjúkrunarkona 
verður að láta af starfi sínu sökum varanlegrar heilsubilunar, en tekur við öðru 
starfi lægra launuðu, skal lífeyririnn þó ekki miðast við laun síðara starfsins, 
heldur við þau laun, er ætla má, að hún hefði haft, ef hún hefði haldið fullri starfs- 
orku. Námstíminn telst með starfstímanum, en meðalárslaun miðast þó aðeins við 
starfstíma hjúkrunarkonu, eftir að hún hefur lokið námi. 

Til launa telst eigi aðeins laun greidd í peningum, heldur og fæði og húsnæði. 
ef það fylgir stöðunni, og skal verðmæti. þeirra fríðinda talið hið sama og þau eru 
metin til skatts. mee - 

9 gr. 
Ellilífeyrir miðast við meðalárslaun samkvæmt 7. gr. og starfstíma svo sem 

hér segir: ' ' 

Fyrir 10 til 11 ára starf veitist 15 % af meðallaunum síðustu 10 starfsára. 
— 11— 12 — — 18— — — — — — 
— 12 — 13 — — — 21— — — — — — 
— 13— 14 — — — 94. — — — — 
— 1— 15 — — — 7... — — — — 
— 15 — 16 — — — 30— — — — — — 
— 1I6— 17 — — — 33 — — — — 
— 11 — 18 — — — 8—— — —— — — 
— 18 — 19 — — 89. — — — — 
— 1920 — 49 2 — — —  — 
— 20 — 21 — — — 45 — — — — 
— 1—2— — 48 — — — — 
— 22 — 23 — 1 — — — — 
— 23—M— 4 — — — — 
— 24 — 258 — — 7 — — — — 

25 ára starf og lengra veitist 60 % af — — — — 

Upphæð ellilífeyris má þó aldrei nema meiru en 75%. af launum þeim, er á hverj- um tíma fylgja starfi því, er sjóðfélaginn lét af. 

10. gr. 
Hjúkrunarkonur, sem eftir að. þær urðu sjóðfélagar, verða vegna örorku fyrir 

launalækkun, er nemur meira en. 10% af laununum, eða verða að hætta störfum sök-
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um varanlegrar örorku, eiga rétt á lifeyri úr sjóðnum, enda sé örorkan metin.meira 65 
en 10%. Megi rekja aðalorsök örorkúnnar til hjúkrunarstarfsins, er örorkulifeyrir- 2. sept. 
inn jafn hámarksellilífeyri fyrir viðkomandi starf, ef um fulla örorku er að ræða, en 
hlutfallslega minni fyrir minni örorku. Í slíkum tilfellum koma ákvæði 7. og 9. gr. 
um starfstíma ekki til framkvæmda. Í öðrum slíkum tilfellum fer „hámark örorku- 
lífeyris eftir starfstíma samkvæmt 9. gr. 

Þrátt fyrir örorku getur engin hjúkrunarkona fengið örorkulifeyri, meðan hún 
heldur jafnháum launum og hún áður hafði, hjá aðila, er tryggir starfsmenn sina Í 
lífeyrissjóði, sem stofnaður er með lögum eða viðurkenndur af fjármálaráðuneytinu. 

Örorkumatið skal framkvæmt af tryggingayfirlækni í samráði við landlækni, og 
skal það aðallega miðað við vanhæfi sjóðfélaga til að gegna starfi því, er hann hefur 
gegnt að undanförnu. 

11. gr. 
Ef sjóðfélagi deyr og lætur eftir sig börn eða kjörbörn, sem eru yngri en 16 ára, 

fá þau lífeyri úr sjóðnum, unz þau eru fullra 16 ára, enda hafi hin látna séð um fram- 
færslu þeirra að nokkru eða öllu leyti. Eigi börnin foreldri eða kjörforeldri á lífi, 
sem sér um framfærslu þeirra, er. lifeyrir hvers um sig 25% hærri en þær upphæðir, 
sem stjórnarráðið ákveður sem meðalmeðlag með. börnum. á. þeirra aldri í Reykjavík 
á þeim tíma, er þau njóta lífeyris. Eigi börnin hvorki foreldri né kjörforeldri á lífi, 
sem sér um framfærslu þeirra, eru lífeyrisupphæðirnar tvöfalt hærri. 

Sama rétt öðlast börn og kjörbörn sjóðfélaga við það, að hún verður öryrki, 
Þó með þeim takmörkunum, að. lífeyrisupphæðir þeirra skulu: vera jafnmörg % 
af upphæðunum samkvæmt 1. mgr. eins og örorka viðkomandi sjóðfélaga er metin 
mörg %. 

Fósturbörn, er sjóðfélagi hefur framfært að mestu eða: öllu leyti, njóta samá 
réttar og börnum og kjörbörnum er veittur hér að framan. - 

12. gr. 
Fyrst um sinn greiða sjóðfélagar óg launagreiðendur hvorir um sig iðgjald 

til sjóðsins, er nemur 4% af heildarárslaunum „sjóðfélagans, þar með. tálið fæði 
og húsnæði, ef það fylgir stöðunni. 

Launagreiðanda ber að halda iðgjöldum eftir af launum sjóðfélaga og greiða 
þau til sjóðsins innan tveggja vikna frá útborgun launanna. 

… Vanræki launagreiðandi að halda eftir iðgjaldi sjóðfélaga, er hann þrátt fyrir 
bad ábyrgur fyrir öllu iðgjaldinu gagnvart lífeyrissjóðnum. 

18. gr. . 
Starfstimi hjúkrunarkv enna reiknast frá þeim tíma, er "iðgjaldageiðslur þeirra 

hefjast. Þó er heimilt að kaupa þeim réttindi fyrir fyrri starfstíma gegn gjaldi, er 
sjóðstjórnin ákveður í samráði við tryggingasérfræðings. 

Láti hjúkrunarkona um stundarsakir af starfi, sem veitir aðgang að sjóðnum, 
án þess að nota endurgreiðsluréttinn samkvæmt 16."gr., reiknast starfstími hennar 
allur sá tími, er hún hefur greitt iðgjöld til sjóðsins. Heimilt er og að greiða iðgjöld 
fyrir þann tíma, er hún var í burtu, enda hafi hún verið við framhaldsnám eða 
unnið að hjúkrunarstörfum, sem ekki veita aðgang að sjóðnum. 

14. gr. 
„Nú flyzt hjúkrunarkona, sem verið hefur í lífeyrissjóði hjúkrunarkvenna, í starf, 

sem veitir aðgang að öðrum lífeyrissjóði, sem stofnaður er með lögum, og má þá 
endurgreiða með vöxtum öll iðgjöld, sem greidd hafa verið í sjóðinn hennar vegna. 
Það er skilyrði fyrir þessari endurgreiðslu, að hún gangi til kaupa á lífeyrisréttind-
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65 um fyrir viðkomandi hjúkrunarkonu í sjóði þeim, er hún flyzt til. Þó má aldrei 
2. sept. endurgreiða hærri upphæð en þarf til þess að kaupa réttindi í hinum nýja sjóði, er 

svari til þess starfstíma, er hún hafði öðlazt. 
Sjóðstjórninni er heimilt að nota sömu endurgreiðslureglur, þegar sjóðfélagi flyzt 

í annan sjóð, sem viðurkenndur er af fjármálaráðuneytinu, eða kaupir sér lifeyri 
hjá tryggingarfélagi eða stofnun, sem starfar eftir reglum, er fjármálaráðuneytið 
samþykkir, enda gildi þar sömu reglur um endurkaup og greiðslu lífeyris eins og 
ákveðnar eru i þessum lögum. 

15. gr. 
Stjórn sjóðsins skal láta tryggingafræðing athuga fjárhag sjóðsins á 5 ára 

fresti. Leiði slík athugun í ljós, að fært sé að lækka iðgjöldin, getur stjórn sjóðsins 
ákveðið iðgjaldslækkun. Stjórnin má þó eigi ákveða lægra iðgjald en 6% af heild- 
arárslaununum. Iðgjaldið skal jafnan greitt að. hálfu af hvorum aðila, launþega og 
launagreiðanda. 

16. gr. 
Hjúkrunarkonur, sem láta af störfum án þess að fá lífeyri, eiga rétt á að fé 

endurgreidd iðgjöld þau vaxtalaus, er þær hafa greitt í sjóðinn. Þetta gildir þó 
ekki brottför við dauða. 

17. gr. 
Allar hjúkrunarkonur, sem vinna hjúkrunarstörf í þjónustu ríkis, bæjar- og 

sveitarfélaga eða annarra ópinberra stofnana eða við heilbrigðisstofnanir, sem eru 
viðurkenndar af heilbrigðisstjórninni, skulu vera skyldutryggðar í sjóði þessum. 
Heimilt er að taka í sjóðinn aðrar hjúkrunarkonur, er starfa að hjúkrun, enda 
séu þær eigi ráðnar til skemmri tíma en eins árs, eða méð að minnsta kosti þriggja 

mánaða uppsagnarfresti. 

18. gr. 
Ríkissjóður ábyrgist greiðslu lífeyris úr sjóði þessum, og greiðist hann með %2 

árslifeyris fyrir fram á hverjum mánuði. 

19. gr. 
Óheimilt er að framselja eða veðsetja lífeyriskröfur samkvæmt lögum þessum, 

og ekki má leggja á þær löghald né gera í þeim fjárnám eða lögtak. Enginn skuld- 
heimtumaður í dánarbúi eða þrotabúi hefur rétt til að skerða kröfurnar á nokkurn 
hátt, og eigi má halda lifeyrisfé eftir til greiðslu opinberra gjalda. 

20. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru numin úr gildi lög nr. 18/1947, um 

breyt. á lögum nr. 103/1943, um lífeyrissjóð hjúkrunarkvenna. 

Gjört í Reykjavik, 2. september 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson.
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LOG 

um lífeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra. 

Forseti ISLANDS 

gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 22. gr. laga nr. 36 14. maí 1955 um breyting á 
lögum nr. 102 30. des. 1943, um lifeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra, 
hef látið fella meginmál hinna fyrrnefndu laga inn í lög nr. 102 30. des. 1943, 
um lífeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra, og gef þau út svo breytt: 

1. gr. 
Lífeyrissjóður barnakennara og ekkna þeirra starfar með því markmiði og skipu- 

lagi, sem segir í lögum þessum. 

2. gr. 
Sjóðfélagar eru þeir nefndir í lögum þessum, er skylt er að greiða iðgjöld í 

sjóðinn og rétt eiga á lífeyri úr honum. 

3. gr. i . 
Sjodfélagar eru allir barnakennarar, sem laun taka eftir launalögum, svo og 

námsstjórar barnafræðslustigsins. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur mönnum. Skal einn þeirra tilnefndur af 

hæstarétti, og er hann formaður stjórnarinnar. Annar skal skipaður af fjármálaráð- 
herra, en hinn þriðji kosinn af sjóðfélögum eða félagsskap þeirra, svo sem nánar 
verður ákveðið í reglugerð sjóðsins. 

Skipunar- og kjörtími stjórnarmanna er þrjú ár. 

. 5. gr. i 
Tryggingastofnun ríkisins annast reikningshald og daglega afgreiðslu sjóðsins 

fyrir þóknun eftir samkomulagi hennar og stjórnar sjóðsins. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir 

af hinni umboðslegu endurskoðun án sérstakrar þóknunar. 

6. gr. ' 
Stjórn sjóðsins skal sjá um ávöxtun fjár hans. Skal ávaxta sjóðinn í tryggum 

verðbréfum, svo sem ríkisskuldabréfum eða öðrum bréfum með ríkisábyrgð, skulda- 
bréfum bæjar- og sveitarfélaga, vaxtabréfum veðdeildar Landsbankans eða Búnaðar- 
bankans, jarðræktarbréfum, skuldabréfum, tryggðum með fyrsta veðrétti í fasteign- 
um samkvæmt því, sem nánar verður ákveðið í reglugerð, eða með öðrum álíka 
tryggilegum hætti. 

Ráðherra getur kveðið nánar á um útlán sjóðsins með reglugerð, þar á meðal 
sett fyrirmæli um lánveitingar til íbúðarhúsabygginga fyrir sjóðfélaga. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins skal hið fimmta hvert ár láta tryggingarfræðing rannsaka fjárhag 

sjóðsins. Þyki honum rannsókn sin leiða í ljós, að fjárhagsgrundvöllur sjóðsins sé 
ótryggur, skal hann gera tillögur til stjórnar sjóðsins um aðgerðir til að efla sjóðinn. 
Sýni rannsóknin hins vegar, að fjárhagur sjóðsins sé svo góður, að iðgjöld mætti 
lækka, skal hann áthuga vandlega, hversu mikil sú lækkun mætti vera, og gera til- 
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66 lågur sínar um það til sjóðstjórnarinnar. Sjóðstjórnin má aldrei lækka iðgjöld 
2. sept. meira en tryggingarfræðingur hefur lagt til, að gert yrði. 

8. gr. 
Sjóðfélagar greiði ár hvert 4% af heildarárslaunum sinum í iðgjöld til sjóðsins. 

Launagreiðanda ber að halda iðgjöldum eftir af launum sjóðfélaga og greiða þau til 
sjóðsins innan tveggja vikna frá útborgun launanna. 

Sjóðfélagar bera eigi ábyrgð á skuldbindingum sjóðsins nema með iðgjöldum 
sínum. 

Launagreiðendur greiði fyrst um sinn ár hvert 6% af heildarárslaunum þeim, er 
sjóðfélagi tekur hjá þeim, í iðgjöld til sjóðsins. Komi til iðgjaldalækkunar samkv. 
7. gr., skal fyrst lækka iðgjöld launagreiðanda, þar til er þau eru orðin jöfn iðgjöld- 
um sjóðfélaga sjálfra. 

Þegar sjóðfélagi hefur greitt iðgjöld til sjóðsins í 30 ár, falla iðgjaldagreiðslur 
hans niður, svo og iðgjaldagreiðslur launagreiðanda hans vegna. 

Launþegi, sem yngri er en 18 ára, greiðir eigi iðgjöld til sjóðsins, enda öðlast 
hann eigi réttindi sjóðfélaga fyrr en hann hefur náð nefndum aldri. 

9. gr. 
Sjóðurinn greiðir sjóðfélögum ellilífeyri og örorkulífeyri og eftirlátnum maka 

þeirra og börnum lífeyri samkv. ákvæðum þeim, sem hér fara á eftir. 

10. gr. 
Hver sjóðfélagi, er greitt hefur iðgjöld til sjóðsins í 10 ár eða lengur og er orðinn 

fullra 65 ára að aldri á rétt á árlegum ellilífeyri úr sjóðnum. 
Upphæð ellilífeyrisins er hundraðshluti af meðallaunum hlutaðeigandi sjóðfé- 

laga síðustu 10 starfsár hans, og er hundraðshluti þessi hækkandi eftir því, sem 
starfstíminn verður lengri, svo sem hér segir: 

Starfstími: Ellilifeyrir: 

10 ár ...!...0.0000000000 sr 12.5 % 
11 — 2... 14.0 — 
á ÞRI 15.5 — 
13 — 00. 17.0 — 
14 — 0000 18.5 — 
15 — vennerne 20.0 — 
16 — ........00002000. ns 22.0 — 
17 — 2... 24.0 — 
18 — 0... 26.0 — 
19 — 2... 28.0 — 
20 — 20.00.0000 30.5 — 
21... 33.0 — 
22 — sr 35.5 — 
23 — oss 38.0 — 
DÁ — 2... 41.0 — 
25 — 2. 44.0 — 
26 — 2... 47.0 — 
27 — oss 50.0 — 
28 — rr 53.0 — 
29 — sr 56.5 —
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Upphæð ellilifeyris må þó aldrei nema meiru en 75% af launum þeim, er á hverj- 66 
um tíma fylgja embætti því eða starfi, er sjóðfélaginn lét af. 

11. gr. 
Hver sjóðfélagi, sem ófær verður til að gegna því starfi, sem hann hefur gegnt 

þangað til, og eigi á kost á öðru jafngóðu barnakennarastarfi, eða missir einhvern 
hluta af launum sínum sökum slíkrar örorku, á rétt á örorkulífeyri, ef trygginga- 
yfirlæknir í samráði við landlækni metur örorkuna meira en 10%. Örorkumat þetta 
skal aðallega miðað við vanhæfi sjóðfélaga til að gegna starfi því, er hann hefur 
gegnt að undanförnu. 

Ef rekja má aðalorsök örorkunnar til starfa í þágu stöðu þeirrar, sem öryrkinn 
segndi, er hámark hins árlega örorkulífeyris hans jafnhátt ellilífeyri þeim, er hann 
hefði öðlazt rétt til, ef hann hefði gegnt stöðu sinni til 65 ára aldurs. Endranær 
miðast hámark örorkulifeyrisins við starfstíma og meðallaun 10 síðustu starfsár ör- 
yrkjans með sama hætti og segir í 10. gr. 

Örorkulífeyrir hvers einstaks er sami hundraðshluti af hámarksörorkulífeyri 
hans samkvæmt 2. mgr. þessarar greinar sem örorka hans er metin. Þrátt fyrir örorku 
getur enginn fengið örorkulífeyri, meðan hann heldur jafnháum launum og hann 
áður hafði hjá aðila, sem tryggir starfsmenn sína í lífeyrissjóði, sem stofnaður er 
með lögum eða viðurkenndur af fjármálaráðuneytinu. 

Skylt er öryrkja, sem sækir um örorkulífeyri úr sjóðnum eða nýtur hans, að láta 
stjórn sjóðsins í té allar þær upplýsingar um heilsufar sitt, sem nauðsynlegar eru 
til þess að dæma um rétt hans til örorkulífeyris. 

Stjórn sjóðsins er heimilt að lækka eða fella niður örorkulífeyri þeirra öryrkja, 
sem fá starfsorku sína aftur að nokkru eða öllu leyti. 

Sömuleiðis ber stjórn sjóðsins að hækka örorkulifeyrinn, ef örorkan vex til 
muna og án sjálfskaparvíta frá því, sem hún var metin við fyrri ákvarðanir, enda 
hafi öryrkinn á þeim tíma, sem örorkan óx, ekki verið í þjónustu annarra en þeirra 
aðila, sem tryggja starfsfólk sitt í sjóðnum. 

12. gr 
Nú andast sjóðfélagi eða sá maður, er nýtur ellilífeyris eða örorkulífeyris úr 

sjóðnum, og lætur hann eftir sig maka á lífi, og á þá hinn eftirlifandi maki rétt til 
lífeyris úr sjóðnum, enda hafi hinn látni greitt iðgjöld til sjóðsins í 10 ár eða lengri 
tíma og hjónabandinu hafi eigi verið slitið að lögum, áður en hann lézt. 

Nú andast sjóðfélagi, er greitt hefur iðgjöld til sjóðsins skemmri tíma en 10 ár, 
og skal þá endurgreiða eftirlifandi maka hans vaxtalaus iðgjöld þau, er hann hefur 
greitt til sjóðsins. 

Upphæð lífeyris hins eftirlifandi maka fer eftir starfstíma hins látna og meðal- 
árslaunum hans síðustu 10 starfsár hans. Ef starfstíminn er 10 ár, er hinn árlegi 

lífeyrir 20% af meðalárslaununum, en hækkar síðan fyrir hvert starfsár um 1% 

af meðalárslaununum, unz hámarkinu, 40% af meðalárslaununum, er náð, eftir 30 

ára starfstíma. Lífeyrir eftirlifandi maka má þó aldrei nema meiru en 50% af laun- 
um þeim, er á hverjum tíma fylgja embætti því eða starfi, er hinn látni lét af. 

Sé hinn eftirlifandi maki yngri en 50 ára og hafi hann verið meira en 10 árum 
yngri en hinn látni, lækkar lifeyrir hans um 1% af meðalárslaunum fyrir hvert ár, 
sem aldursmunurinn nemur umfram 10 ár. Þó skal frádrátturinn ekki vera fleiri 
hundraðshlutar af meðalárslaunum en ár þau, er hinn eftirlifandi maka vantar á 
50 ára aldur. 

Verði árlegur lífeyrir maka samkvæmt 3. og 4. málsgr. þessarar greinar lægri e en 
2500 kr., skal hann hækkaður upp í þá upphæð. 

2. sept.
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66 Nú hefur sjóðfélagi gengið í hjónaband, eftir að hann var orðinn 60 ára, eða á 
2. sept. þeim tíma, er hann naut lifeyris úr sjóðnum eða hann var lagztur banaleguna, og 

úrskurðar þá stjórn sjóðsins, hvort eftirlifandi maki hans skuli njóta lífeyris úr 

sjóðnum eða eigi. 
Réttur til lífeyris samkvæmt þessari grein fellur niður, ef hinn eftirlifandi maki 

gengur í hjónaband að nýju, en kemur aftur í gildi, sé hinu síðara hjónabandi slitið, 
enda veiti hið síðara hjónaband eigi rétt til lífeyris úr sjóðnum. Veiti síðara hjóna- 
bandið einnig rétt til lífeyris, má eftirlifandi maki velja um, hvort hann tekur lífeyri 

eftir fyrri eða síðari makann. 
Nú frestar sjóðfélagi að taka ellilífeyri og gegnir starfi sínu áfram, eftir að 

iðgjaldagreiðslum hans er lokið og hann hefur öðlazt rétt til að hætta störfum og 
fá ellilífeyri, og hækkar þá réttur hans til ellilífeyris um 2% af meðalárslaunum 
hans síðustu starfsárin fyrir hvert ár, er hann frestar að taka ellilífeyri. Á tilsvar- 
andi hátt hækkar lífeyrisréttur maka hans um 1% af meðalárslaunum fyrir hvert ár. 

Nú frestar sjóðfélagi að taka ellilífeyri og tekur jafnframt við öðru starfi hjá 

stofnun, er tryggir starfsfólk sitt í sjóðnum, lægra launuðu en því, er hann gegndi 

áður, og gilda þá reglur næstu málsgreinar að framan óbreyttar að öðru en því, að 

ellilífeyrir og makalífeyrir skulu reiknaðir af meðalárslaunum hans síðustu 10 árin 

í því starfinu, sem hærra er launað, ef það meðaltal var hærra en meðaltal launa 

síðustu 10 starfsárin. 

13. gr. 

Börn eða kjörbörn, sem sjóðfélagi lætur eftir sig, er hann andast, og yngri eru 

en 16 ára, skulu fá árlegan lífeyri úr sjóðnum, þar til er þau eru fullra 16 ára að 

aldri, enda hafi hinn látni séð um framfærslu þeirra að nokkru eða öllu leyti. Sama 

gildir um börn eða kjörbörn, er sá maður lætur eftir sig, er naut elli- eða örorku- 

lífeyris úr sjóðnum, er hann andaðist. 
Ef barnið á foreldri eða kjörforeldri á lífi, er sér um framfærslu þess, er lifeyrir 

þess 25% hærri en meðalmeðlag það, er félagsmálaráðherra hefur ákveðið með barni 

á sama aldri í Reykjavík á þeim tíma, sem lífeyririnn á að greiðast. Að öðrum kosti 

er lífeyririnn tvöfalt meðalmeðlag þetta. 

Sama rétt öðlast börn og kjörbörn sjóðfélaga, er hann verður öryrki, þó svo, að 

Mfeyrir þeirra skal þá nema jafnmiklum hundraðshluta af lífeyrisupphæð þeirri, sem 

greinir í 2. málsgr. þessarar greinar, sem örorka sjóðfélagans er metin. 

Fósturbörn, er sjóðfélagi hefur framfært að mestu eða öllu leyti, njóta sama 

réttar og börnum og kjörbörnum er veittur hér að framan. 

Lifeyrisgreiðslur, sem börn og ekkjur sjóðfélaga fá greiddar frá slysatrygg- 

ingadeild almannatrygginganna, skulu koma til frádráttar lífeyrisgreiðslum sam- 

kvæmt lögum þessum. 

14. gr. 
Nú lætur sjóðfélagi í lifanda lifi og af öðrum ástæðum en elli eða örorku af 

stöðu þeirri, er veitti honum aðgang að sjóðnum, og á hann þá rétt á að fá endur- 
greidd vaxtalaus iðgjöld þau, er hann hefur greitt í sjóðinn. Hafi hann verið sjóð- 
félagi í 10 ár, er hann lætur af stöðunni, getur hann með samþykki sjóðstjórnar- 
innar valið um, hvort hann fær iðgjöld sín endurgreidd eða hann lætur þau standa 
inni í sjóðnum. Velji hann síðari kostinn, fellur niður skylda hans til að greiða 
framvegis iðgjöld til sjóðsins og réttur hans til örorkulifeyris. Ellilífeyrir hans og 

lifeyrir eftirlátins maka miðast þá við starfstíma hans og meðallaun síðustu 10 starfs- 

ár hans, samkvæmt 10. og 12. gr. Lífeyrir barna hans skal þá ákveðinn þannig, að 

full upphæð samkvæmt 13. gr. skal margfölduð með hlutfallinu á milli þess ellilif- 

eyris, sem hann hefur öðlazt Tétt til, og þess ellilifeyris, sem hann hefði öðlazt rétt til, 

ef hann hefði gegnt starfinu til 65 ára aldurs.
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Sé staða eða starfi sjóðfélaga lagður niður, á hann rétt á að vera áfram í sjóðnum 66 
og greiða iðgjöld, sem miðuð séu við laun þau, er hann hafði, er staða hans var lögð 2. sept. 
niður. Nýtur hann þá sömu réttinda úr sjóðnum sem hann hefði gegnt starfi sinu 
áfram. 

15. gr. 
Nú flyzt starfsmaður, sem verið hefur í lífeyrissjóði barnakennara og ekkna 

þeirra, i starf, sem veitir aðgang að öðrum lífeyrissjóði, sem stofnaður er með 
lögum, og má þá endurgreiða með vöxtum öll iðgjöld, sem greidd hafa verið í sjóð- 
inn hans vegna. Það er skilyrði fyrir þessari endurgreiðslu, að hún gangi til kaupa á 
lífeyrisréttindum fyrir viðkomandi mann í sjóði þeim, er hann flyzt til. Þó má aldrei 
endurgreiða hærri upphæð en þarf til þess að kaupa réttindi í hinum nýja sjóði, er 
svari til þess starfstíma, er sjóðfélaginn hafði óðlazt. 

Sjóðstjórninni er heimilt að nota sömu endurgreiðslureglu, þegar sjóðfélagi flyzt 
Í annan sjóð, sem viðurkenndur er af fjármálaráðuneytinu, eða kaupir sér lifeyri 
hjá tryggingarfélagi eða stofnun, sem starfar eftir reglum, er fjármálaráðuneytið 
samþykkir, enda gilda þar sömu reglur um endurkaup og greiðslu lífeyris eins og 
ákveðnar eru í þessum lögum. 

16. gr. 
Þeir, sem keypt hafa sér og ekkjum sínum lífeyri samkvæmt lögum nr. 33 27. júní 

1921, öðlast réttindi samkvæmt lögum þessum, enda greiði þeir iðgjöld sín sam- 
kvæmt ákvæðum þeirra frá þeim tíma, er þau öðlast gildi. 

17. gr. 
Ríkissjóður ábyrgist greiðslu lífeyris samkvæmt lögum þessum, og greiðist hann 

með Mo árslífeyrisins fyrir fram á hverjum mánuði. 

18. gr. 
Nánari ákvæði um skipulag sjóðsins og starfsemi hans skal setja í reglugerð, er 

fjármálaráðherra staðfestir, en stjórn sjóðsins semur. 

19. gr. 
Óheimilt er að framselja eða veðsetja lífeyriskröfur samkvæmt lögum þessum, 

og ekki má leggja á þær löghald né gera í þeim fjárnám eða lögtak. Enginn skuld- 
heimtumaður í dánarbúi eða þrotabúi hefur rétt til að skerða kröfurnar á nokkurn 
hátt, og eigi má halda lífeyrisfé eftir til greiðslu opinberra gjalda. 

20. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru þá jafnframt úr gildi numin lög nr. 104 

23. des. 1950, um breyting á lögum nr. 102 30. des. 1943, um lifeyrissjóð barnakennara 
og ekkna þeirra. 

Gjört í Reykjavík, 2. september 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.)   
Eysteinn Jónsson. 

18 

Endurprentuð blaðsíða. 
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67 AUGLÝSING 
15. ágúst 

um breyting á forsetaúrskurði frá 11. september 1953, um skipun og 

skipting starfa ráðherra o. fl. 

Samkvæmt tillögu forsætisráðherra hefur forseti Íslands í dag gert þá breyt- 
ingu á forsetaúrskurði frá 11. september 1953, um skipun og skipting starfa ráð- 
herra o. fl, að 6. málsliður IV. liðs úrskurðarins skuli hljóða þannig: Iðnskólar 
iðnaðarnám, iðnaðarmál, þar undir iðnfélög. 

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

Forsætisráðuneytið, 15. ágúst 1955. 

Ólafur Thors. 
  

Birgir Thorlacius. 

68 FORSETABRÉF 
10. sept. 

um að reglulegt Alþingi 1955 skuli koma saman til fundar 

laugardaginn 8. október 1955. 

Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að reglulegt Alþingi 1955 
skuli koma saman til fundar laugardaginn 8. 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, 10. september 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ólafur Thors. 

69 AUGLÝSING 
5. okt. 

um samning milli Íslands og Svíþjóðar um undanþágu frá sköttum af ágóða 

skipaútgerðar og flugreksturs. 

Hinn 17. september 1955 var undirritaður í Reykjavík samningur milli Íslands 
og Svíþjóðar um undanþágu frá sköttum af ágóða skipaútgerðar og flugreksturs. 

Samningurinn var gerður á Íslenzku og sænsku og fylgir hann hér með. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 5. október 1955. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



Fylgiskjal. 

SAMNINGUR 

milli Íslands og Svíþjóðar um undan- 
þágu frá sköttum af ágóða skipaútgerðar 

og flugreksturs. 

Ríkisstjórn Íslands og ríkisstjórn Sví- 
þjóðar hafa ákveðið að gera með sér sér- 
stakan samning um undanþágu frá skött- 
um af ágóða skipaútgerðar og flugrekst- 
urs til fyllingar á samkomulagi milli Ís- 
lands og Svíþjóðar frá 8. september 1937 
til að komast hjá tvísköttun af tekjum 
og eignum og hafa í því skyni útnefnt 
sem fulltrúa sína: 

Ríkisstjórn Íslands: 
Utanríkisráðherra 
mundsson; 

Ríkisstjórn Svíþjóðar: 
Sendiherra sinn í Reykjavík S. H:son 

von Euler-Chelpin, 
sem eftir að hafa tjáð hvor öðrum umboð 
sín, er reyndust góð og gild, hafa orðið 
ásáttir um eftirfarandi ákvæði: 

Kristinn  Guð- 

1. gr. 

Ríkisstjórn Svíþjóðar skuldbindur sig 
til að veita undanþágu frá tekjuskatti og 
hverjum öðrum skatti, sem lagður er á 

tekjur í Svíþjóð af skipaútgerð og flug- 
rekstri einstaklinga, er búsettir eru á Ís- 
landi og félaga, eigi stjórn þeirra aðsetur 
á Íslandi. 

2. gr. 
Ríkisstjórn Íslands skuldbindur sig til 

að veita undanþágu frá tekjuskatti og 
hverjum öðrum skatti, sem lagður er á 
tekjur á Íslandi af skipaútserð og flug- 
rekstri einstaklinga, er búsettir eru í 
Svíþjóð og félaga, eigi stjórn þeirra að- 
setur í Svíþjóð. 

3. gr. 
Hugtakið „skipaútgerð“ táknar þann 

rekstur, sem eigendur skipa og farmflytj- 
endur hafa með höndum. 

Hugtakið „flugrekstur“ táknar þann 
rekstur, sem eigendur flugvéla eða farm- 
flytjendur með flugvélum hafa með hönd- 
um, 
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AVTAL 

mellan Island och Sverige om fritagande 

från beskattning av inkomster hárrörande 

från sjö- och luftfartstrafik. 

Islåndska regeringen och svenska re- 
geringen hava beslutat att komplettera 
det mellan Island och Sverige den 8 sept- 
ember 1937 ingångna avtalet får und- 
vikande av dubbelbeskattning betråffande 
inkomst och fårmågenhet med ett sårskilt 
avtal rörande beskattning av inkomst av 
sjöfart och luftfart och hava i detta syfte 
till sina befullmåktigade ombud utsett: 

Islåndske regeringen: 
Utrikesminister Kristinn Gudmunds- 

son; 
Svenska regeringen: 

Såndebudet i Reykjavik, envoyén S. 
H:son von Euler-Chelpin, 

vilka, efter att hava granskat varandras 

fullmakter och funnit dem i god och be- 
hårig form, överenskommit om följande 
bestámmelser: 

Artikel 1. 
Svenska regeringen förbinder sig att 

frán inkomstskatt och frán all annan 
skatt á inkomst, som páföres i Sverige, 
fritaga all inkomst, förvárvad genom ut- 
övande av sjöfart aller luftfart av en 
fysisk person, bosatt pá Ísland, eller av 
en juridisk person, vars ledning har sitt 
sáta pá Ísland. 

Artikel 2. 
Islándska regeringen förbinder sig att 

frán inkomstskatt och frán all annan 
skatt á inkomst, som páföres pá Island, 

fritaga all inkomst, förvárvad genom ut- 
övande av sjöfart eller luftfart av en 
fysisk person, bosatt i Sverige, eller av 
en juridisk person, vars ledning har sitt 
sáte i Sverige. 

Artikel 3. 
Med uttrycket „sjöfart“ förstás den 

rörelse, som bedrives av ágare eller be- 
fraktare av fartyg. 

Með uttrycket „luftfart“ förstás den 
rörelse, som bedrives av ágare eller be- 
fraktare av luftfartyg. 

1955 
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5. okt. 

4. gr. 
Með ágóða af skipaútgerð og flugrekstri 

er átt við ágóða af flutningi á farþeg- 
um eða vörum, jafnvel þótt ágóðinn sé 
af sölu á farseðlum eða af farmsamning- 
um gerðum í landi, þar sem fyrirtækið 
er sér um flutninginn á ekki heimilis- 
fang. 

5. gr. 
Samningur þessi gengur í gildi daginn, 

sem hann er undirskrifaður., 
Hvor aðili um sig getur hvenær sem er 

skriflega sagt upp samningnum og fellur 
hann þá úr gildi frá og með 1. janúar á 
því ári, sem hefst eftir að 6 mánaða upp- 
sagnarfrestur er liðinn. 

Þessu til staðfestu hafa fulltrúarnir 
undirritað samning þennan og sett á hann 
innsigli sín. 

Gjört í Reykjavík, hinn 17. september 
1955, í tveimur eintökum á íslenzku og 
sænsku og skulu báðir textar jafngildir. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands: 
Kristinn Guðmundsson. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Svíþjóðar: 

S. H:son von Euler-Chelpin. 
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Artikel 4. 
Med inkomst av sjöfart eller luftfart 

förstás inkomst, förvárvad genom trans- 
port av personer eller gods; hárunder in- 
begripes áven inkomst, hárrörande från 
försáljning av biljetter eller ingáende av 
fragtavtal i det land, varest det företag, 
som ombesörjer transporten, icke ár 
hemmahörande. 

Artikel 5. 
Detta avtal tråder i kraft i och med 

dagen för dess undertecknande. 
Avtalet má nár som helst skriftligen 

uppságas av envar av de avtalsslutande 
staterna och upphör i sá fall att gálla 
från och med den Í januari i det ka- 
lenderár, som infaller efter utgángen av 
en uppságningstid av sex mánader. 

Till bekráftelse hárá hava de befull- 
máktigade ombuden undertecknat detta 

avtal och försett detsamma med sina 
sigill. 

Som skedde í Reykjavík, i två exem- 
pler pá islándska och svenska spráken, 
vilka báda texter ága lika vitsord, den 17 
september 1955. 

Á islándska regeringens vágnar: 

Kristinn Guðmundsson. 

Á svenska regeringens vagnar: 

S. H:son von Euler-Chelpin. 

AUGLÝSING 

um samning milli Íslands og Noregs um undanþágu frá sköttum af ágóða 

skipaútgerðar og flugreksturs. 

Hinn 17. september 1955 var undirritaður í Reykjavík samningur milli Íslands 
og Noregs um undanþágu frá sköttum af ágóða skipaútgerðar og flugreksturs. 

Samningurinn var gerður á Íslenzku og norsku og fylgir hann hér með. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 5. október 1955. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon.
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Fylgiskjal. 

SAMNINGUR 

milli fslands og Noregs um gagnkvæma 

undanþágu frá sköttum af ágóða skipa- 

útgerðar og flugreksturs. 

Ríkisstjórn Íslands og ríkisstjórn 
Noregs, sem gera vilja með sér samning 
um gagnkvæma undanþágu frá sköttum 
af ágóða skipaútgerðar og flugreksturs, 
hafa orðið ásáttar um eftirfarandi: 

1. Einstaklingum, sem búsettir eru á 

Íslandi, og félögum, ef stjórn þeirra á 
aðsetur þar, skal í Noregi veitt undanþága 
frá skatti af eignum í þágu skipaútgerðar 
eða flugreksturs og tekjum, sem stafa af 
þeim rekstri. 

2. Einstaklingum, sem búsettir eru í 
Noregi, og félögum, ef stjórn þeirra á að- 
setur þar, skal á Íslandi veitt undanþága 
frá skatti af eignum í þágu skipaútgerðar 
eða flugreksturs og tekjum, sem stafa af 
þeim rekstri. 

3. Hugtakið „skipaútgerð“ táknar þann 
rekstur, sem eigendur skipa eða farm- 
flytjendur hafa með höndum. — Hug- 
takið „flugrekstur“ táknar þann rekstur, 
sem eigendur flugvéla eða farmflytjend- 
ur með flugvélum hafa með höndum. 

4. Samningur þessi gengur í gildi dag- 
inn, sem hann er undirskrifaður. Hvor 
aðili um sig getur skriflega sagt upp 
samningnum þannig, að hann falli úr 
gildi 1. janúar á því ári, sem hefst eftir 
að 6 mánaða frestur er liðinn frá uppsögn. 

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir 
fulltrúar, sem til þess hafa gild umboð, 
undirritað samning þennan og sett á 
hann innsigli sín. 

Gjört í Reykjavik, hinn 17. september 
1955, í tveimur eintökum á íslenzku og 
norsku, og skulu báðir textar jafngildir. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands: 

Kristinn Guðmundsson. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Noregs: 

Torgeir Andersson-Rysst. 

AVTALE 

mellom Island og Norge om 
fritakelse for beskatning av 

og luftfart. 

gjensidig 

skipsfart 

Islands regjering og Norges regjering 
som ønsker á inngá en avtale om gjen- 
sidig fritakelse for beskatning av skips- 
fart og luftfart er blitt enige om følgende: 

1. Fysiske personer som er bosatt pá 
Island og juridiske personer hvis ledelse 
har sitt sete der, skal være fritatt for á 
svare skatt i Norge av formue som knytter 
seg til og inntekt som skriver seg fra 
skipsfart eller luftfart. 

2. Fysiske personer som er bosatt i 
Norge og juridiske personer hvis ledelse 
har sitt sete der, skal være fritatt for á 
svare skatt pá Ísland av formue som 
knytter seg til og inntekt som skriver seg 
fra skipsfart eller luftfart. 

3. Med uttrykket „skipsfart“ menes den 
virksomhet som utgves av fartgys eier 

eller befrakter. — Med uttrykket „luft- 
fart“ menes den virksomhet som utgves 

av luftfartgys eier eller befrakter. 

4. Denne avtale trer i kraft den dag 
den blir undertegnet. Den kan oppsies 
skriftlig av hver av de kontraherende 
parter til opphgr den 1. januar hvert ár 
etter 6 máneders forutgáende varsel. 

Til bekreftelse herav har undertegnede 
representanter som er behgrig bemyn- 
diget dertil, underskrevet denne avtale 
og forsynt den med sine segl. 

Utferdiget i Reykjavík, den 17. sept- 
ember 1965, i 2 eksemplarer i islandsk 
og norsk tekst, som begge har samme 
syldighet. 

For Islands regjering: 

Kristinn Guðmundsson. 

For Norges regjering: 

Torgeir Anderssen-Rysst. 
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AUGLYSING 

um samning milli Íslands og Danmerkur um undanþágu frá sköttum af ágóða 

skipaútgerðar og flugreksturs. 

Hinn 10. október 1955 var undirritaður í Reykjavík samningur milli Íslands og 
Danmerkur um undanþágu frá sköttum af ágóða skipaútgerðar og flugreksturs. 

Samningurinn var gerður á íslenzku og dönsku og fylgir hann hér með. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 11. október 1955. 

Kristinn Guðmundsson. " 

Fylgiskjal. 

SAMNINGUR 

milli Íslands og Danmerkur um gagn- 
kvæma undanþágu frá sköttum og ágóða 

skipaútgerðar og flugreksturs. 

Ríkisstjórn Íslands og ríkisstjórn Dan- 
merkur, sem gera vilja samning sín á 
milli um gagnkvæma undanþágu frá 
sköttum til ríkis og bæja af ágóða skipa- 
útgerðar og flugreksturs, hafa orðið á- 
sáttar um eftirfarandi ákvæði: 

1. gr. 
Danska ríkisstjórnin veitir íslenzkum 

aðilum undanþágu frá sköttum til ríkis 
og bæja af skipaútgerð eða flugrekstri, 
sem þeir hafa með höndum. 

2. gr. 
Íslenzka ríkisstjórnin veitir dönskum 

aðilum undanþágu frá sköttum til ríkis 
og bæja af skipaútgerð og flugrekstri, 
sem þeir hafa með höndum. 

3. gr. 
Í öllu, er varðar samning þennan, 

þýðir: 

„Íslenzkur aðili“ íslenzka ríkisstjórnin, 
sérhver einstaklingur, er á fast heimilis- 
fang á Íslandi og á ekki fasta búsetu í 
Danmörku, og sérhvert félag eða félags- 

skapur, sem stofnaður er samkvæmt 

  

Magnús V. Magnússon. 

OVERENSKOMST 

mellem Island og Danmark om gensidig 

fritagelse for beskatning af skibs- og 

luftfartsindtægter. 

Den islandske regering og den danske 
regering, der ønsker at afslutte en over- 
enskomst om gensidig fritagelse for skat 
til stat og kommune af indkomst af skibs- 
og luftfartsvirksomhed, er blevet enige 
om følgende bestemmelser: 

Artikel 1. 
Den danske regering fritager islandske 

foretagender for at svare skat til stat og 
kommune af udbytte af skibs- eller luft- 
fartsvirksomhed udøvet af sådanne fore- 

tagender. 

Artikel 2. 
Den islandske regering fritager danske 

foretagender for at svare skat til stat og 
kommune af udbytte af skibs- eller luft- 
fartsvirksomhed udøvet af sådanne fore- 

tagender. 

Artikel 3. 

I alle forhold vedrørende denne over- 

enskomst betyder: 

»Islandsk foretagende" den islandske 
regering, enhver fysisk person, der har 
fast bopæl i Island, og som ikke har fast 
bopæl i Danmark, og ethvert selskab eller 
interessentskab oprettet i overensstem-



gildandi islenzkum lögum, er stjórnað á 
Íslandi og undir eftirliti þar; 

„Danskur aðili“ danska ríkisstjórnin, 

sérhver einstaklingur, er á fast heimilis- 
fang í Danmörku og á ekki fasta búsetu 
á Íslandi, og sérhvert félag eða félags- 
skapur, sem stofnaður er í samræmi við 
dönsk låg, er stjórnað í Danmörku og 
undir eftirliti þar; 

„Skipaútgerð og flugrekstur“ allur sá 
rekstur, sem eigendur skipa eða flugvéla 
og farmflytjendur reka á sjó eða í lofti 
til þess að flytja farþega, dýr, vörur eða 
póst. 

4. gr. 
Samningur þessi gengur í gildi: 

Í Danmörku að því er varðar skatta frá 
og með því skattári, er hefst 1. apríl 1955; 

Á Íslandi að því er varðar skatta á 
tekjur ársins 1954. 

5. gr. 
Hvor aðili um sig getur hvenær sem er 

skriflega sagt upp samningi þessum. Hef- 
ur slík uppsögn aðeins áhrif á þær tekj- 
ur, sem inn koma að liðnum 6 mánuðum 
frá uppsögninni. 

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir, 
sem til þess hafa gild umboð, undirritað 
samning þennan og sett á hann innsigli 
sin. 

Gjört i Reykjavik, í tveimur eintökum 
á íslenzku og dönsku og skulu báðir 
textar jafngildir, hinn 10. október 1955. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands: 
Kristinn Guðmundsson. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Danmerkur: 

Viggo Christensen. 
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melse med de i Island gældende love 71 
og ledet og kontrolleret i Island; 

„Dansk foretagende“ den danske re- 
gering, enhver fysisk person, der har fast 
bopæl i Danmark, og som ikke har fast 
bopæl i Island, og ethvert selskab eller 
interessentskab oprettet i overensstem- 
melse med dansk lov og ledet og kon- 
trolleret i Danmark; 

»Skibs- eller luftfartsvirksomhed“ den 
af ejeren eller befragteren af skibe eller 
luftfartøjer udøvede virksomhed, der går 
ud på til søs eller i luften at befordre 
personar, dyr, varer eller post. 

Artikel 4. 
Nærværende overenskomst skal træde 

i kraft: 
I Danmark for så vidt angår skat fra 

og med det skatteår, der begynder den 
1. april 1955. 

I Island for så vidt angår skat af ind- 
tægter i året 1954. 

Artikel 5. 
Nærværende overenskomst kan bringes 

til ophør af en af de høje kontraherende 
parter ved en til den anden part rettet 
skriftlig opsigelse. Sådan opsigelse skal 
alene have virkning for indkomster, der 

opstår efter forløbet af et tidsrum på 
mindst 6 måneder regnet fra opsigelses- 
tidspunktet. 

Til bekræftelse heraf har de under- 
tegnede, der er behørigt befuldmægtigede 
dertil, underskrevet nærværende over- 
enskomst og forsynet den med deres segl. 

Udfærtiget i Reykjavik, i 2 eksem- 
plarer i det islandske og det danske 
sprog, således at begge tekster skal have 
lige gyldighed, den 10 oktober 1955. 

For den islandske regering: 

Kristinn Gudmundsson. 

For den danske regering: . 

Viggo Christensen. 

11. okt.
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72 AUGLYSING 
9. des. 

um aðild Íslands að samningi um alþjóðalánastofnun. 

Hinn 18. ágúst 1955 var í Washington undirritaður samningur fyrir Íslands 
hönd um alþjóðalánastofnun (International Finance Corporation), er starfa skal 
í náinni samvinnu við alþjóðabankann (Stj.tíð. A. 2/1946). 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 9. desember 1955. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

73 AUGLYSING 
9. des. 

um breytingar å starfsreglum Nordurlandaråds. 

Hinn 2. desember 1952 var samþykkt á Alþingi þingsályktun um breytingar 
á starfsreglum Norðurlandaráðs vegna aðildar Finnlands að ráðinu. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt 

Utanríkisráðuneytið, 9. desember 1955. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

Fylgiskjal. 

Breytingar á starfsreglum Norðurlandaráðs frá 1952. 

1. Fyrir „ríkisþing Dana“ í 1. gr. kemur: þjóðþing Dana, ríkisþing Finna. 
2. a. 1. málsl. 1. málsgr. 2. gr. skal orða svo: 

Í ráðinu eiga sæti 16 fulltrúar fyrir hvert löggjafarþing þessara þjóða: 
Dana, Finna, Norðmanna og Svía. Skulu þeir kjörnir úr ýmsum stjórnmála- 
flokkum af þingmönnum úr hópi þingmanna, ásamt nægilegri tölu vara- 
manna. 

b. 3. málsgr. sömu greinar fellur niður. 
3. 3. gr. skal orða svo: 

Fulltrúar ríkisstjórnanna taka þátt í fundum ráðsins, en ekki í ályktunum 

þess. 
4. Fyrir „þrjá varaformenn“ í 5. gr. kemur: fjóra varaformenn. 
5. Við starfsreglurnar bætist svo hljóðandi ákvæði: 

Breytingar þessar á starfsreglunum frá 1952 öðlast gildi jafnskjótt og þær 
hafa verið samþykktar í Danmörku, Íslandi, Noregi og Svíþjóð og starfsreglur, 
sem að efni til eru samhljóða reglunum þannig breyttum, hafa verið sam- 
bykktar í Finnlandi.
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AUGLYSING 

um aðild Íslands að alþjóðasamningi um stöðu flóttamanna. 

Hinn 30. nóvember 1955 var forstjóra sameinuðu þjóðanna afhent aðildarskjal 
Íslands að alþjóðasamningi um stöðu flóttamanna, sem lagður var fram til undir- 
ritunar í Genf 28. júlí 1951, en Alþingi veitti ríkisstjórninni, með þingsályktun frá 
9. febrúar 1955, heimild til þess að fullgilda nefndan samning. 

Samkvæmt samningnum gengur hann í gildi, að því er varðar Ísland, hinn 
1. marz 1956. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 9. desember 1955. 

Kristinn Guðmundsson. 

Fylgiskjal. 

SAMNINGUR UM STÖÐU 

FLÓTTAMANNA 

Formáli. 
Aðildarríkin, 
álita að Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

og Almenna mannréttindayfirlýsingin, 
sem samþykkt var af Allsherjarþinginu 
10. desember 1948, hafi staðfest þá meg- 

inreglu, að allir menn skuli njóta mann- 
réttinda og mannfrelsis án manngreinar- 
álits, 

álíta að Sameinuðu þjóðirnar hafi við 
ýmis tækifæri sýnt mikla umhyggju fyr- 
ir flóttamönnum og leitazt við að tryggja 
þeim sem bezta möguleika til þess að 
njóta mannréttinda og mannfrelsis, 

álíta að æskilegt sé að endurskoða og 
sameina fyrri samninga þjóða í milli um 
stöðu flóttamanna, svo og með nýjum 

samningi að auka svið þessara samninga 
og vernd þá, sem þeir veita, 

álíta að það geti lagt óhæfilega þungar 
byrðar á einstök lönd að veita mönnum 
griðland, og að viðunandi lausn vanda- 

máls, sem Sameinuðu þjóðirnar hafa við- 
urkennt að sé alþjóðlegt að eðli og um- 

  
Magnús V. Magnússon. 

CONVENTION RELATING TO THE 

STATUS OF REFUGEES 

Preamble. 
The High Contracting Parties, 
Considering that the Charter of the 

United Nations and the Universal De- 
claration of Human Rights approved on 
10 December 1948 by the General As- 
sembly have affirmed the principle that 
human beings shall enjoy fundamental 
rights and freedoms without discrimi- 
nation, 

Considering that the United Nations 
has, on various occasions, manifested its 

profound concern for refugees and endea- 
voured to assure refugees the widest 
possible exercise of these fundamental 
rights and freedoms, 

Considering that it is desirable to re- 
vise and consolidate previous interna- 
tional agreements relating to the status 
of refugees and to extend the scope of 
and the protection accorded by such in- 
struments by means of a new agree- 
ment, 

Considering that the grant of asylum 
may place unduly heavy burdens on 
certain countries, and that a satisfactory 
solution of a problem of which the Uni- 
ted Nations has recognized the inter- 

19 
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74 fangi, fáist því ekki án samvinnu þjóða 
9. des. milli, 

láta í ljós þá ósk, að öll ríki, sem við- 
urkenna hið félagslega og mannúðlega 
eðli flóttamannavandamálsins, geri allt, 
sem í þeirra valdi stendur, til þess að 
koma í veg fyrir að vandamál þetta verði 
ágreiningsefni milli ríkja, 

taka það fram, að erindreki Samein- 
uðu þjóðanna í málum flóttamanna hef- 
ur það hlutverk, að hafa umsjón með 

alþjóðasamningum, sem veita flótta- 
mönnum vernd og viðurkenna að raun- 
veruleg samræming þeirra ráðstafana, 
sem gerðar eru til úrlausnar þessu 
vandamáli, byggist á samvinnu ríkjanna 
við erindrekann, og 

hafa þau því orðið ásátt um eftir- 
farandi: 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Skýring orðsins „flóttamaður“. 

A. Að því er tekur til þessa samnings, 
skal orðið „flóttamaður“ eiga við 
hvern þann mann, sem: 

1. hefur verið talinn flóttamaður 
samkvæmt samkomulagi frá 12. 
mai 1926 og 30. júní 1928, eða 

samkvæmt samningum frá 28. 
október 1933 og 10. febrúar 1938, 
viðbótarsamningi frá 14. septem- 
ber 1939 eða stofnskrá Alþjóða- 
flóttamannastofnunarinnar. 

Ákvarðanir, sem Alþjóðaflótta- 
mannastofnunin hefur tekið með- 
an hún starfaði, um það, að mað- 
ur skuli ekki talinn flóttamaður, 
skulu ekki koma í veg fyrir það, 
að hann njóti réttar sem flótta- 
maður, ef hann fullnægir skilyrð- 
um annars töluliðs þessa stafliðs. 

2. er utan heimalands síns vegna at- 
burða, sem gerðust fyrir 1. janúar 
1951, og af ástæðuríkum ótta við 
að verða ofsóttur vegna kynþáttar, 
trúarbragða, þjóðernis, aðildar í 
sérstökum félagsmálaflokkum eða 

national scope and nature cannot there- 
fore be achieved without international 
co-operation, 

Expressing the wish that all States, 
recognizing the social and humanitarian 
nature of the problem of refugees, will 
do everything within their power to pre- 
vent this problem from becoming a cause 
of tension between States, 

Noting that the United Nations High 
Commissioner for Refugees is charged 
with the task of supervising inter- 
national conventions providing for the 
protection of refugees, and recognizing 
that the effective co-ordination of mea- 
sures taken to deal with this problem 
will depend upon the co-operation of 
States with the High Commissioner, 

Have agreed as follows: 

CHAPTER I 

General Provisions. 

Article 1 
Definition of the Term “Refugee". 

A. For the purposes of the present Con- 
vention, the term “refugee" shall app- 
ly to any person who: 

(1) Has been considered a refugee 

under the Arrangements of 12 
May 1926 and 30 June 1928 or 
under the Conventions of 28 
October 1933 and 10 February 
1938, the Protocol of 14 Septem- 
ber 1939 or the Constitution of 
the International Refugee Organ- 
ization; 

Decisions of  non-eligibility 
taken by the International Re- 
fugee Organization during the 
period of its activities shall not 
prevent the status of refugee 
being accorded to persons who 
fulfil the conditions of para- 
graph 2 of this section; 
Ås a result of events occurring 
before 1 January 1951 and owing 
to well-founded fear of being 
persecuted for reasons of race, 
religion, nationality, membership 
of a particular social group or 

(2)
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stjórnmálaskoðana, og getur ekki, 
eða vill ekki, vegna slíks ótta, 

political opinion, is outside the 74 
country of his natiorality and is 9. des. 

færa sér í nyt vernd þess lands; 

eða þann, sem er ríkisfangslaus, 

og er utan þess lands, þar sem 
hann áður hafði reglulegt aðsetur, 
vegna slíkra atburða og getur ekki 
eða vill ekki, vegna slíks ótta, 

hverfa aftur þangað. 

Þegar um er að ræða mann, sem 
hefur fleiri en eitt ríkisfang, skulu 
orðin „heimaland hans“ taka til sér- 

hvers þess lands, sem hann á ríkis- 

fang í, og mann skal ekki talið skorta 
vernd heimalands sins, ef hann hefur 
ekki fært sér í nyt vernd einhvers 
Þeirra ríkja, sem hann á ríkisfang í, 
án þess að til þess liggi gildar ástæð- 
ur, byggðar á ástæðuríkum ótta. 

um hvern þann mann, sem heimfæra 

má undir skilgreiningu stafliðs A, 
ef: 

unable or, owing to such fear, is 
unwilling to avail himself of the 
protection of that country; or 
who, not having a nationality 

and being outside the country of 
his former habitual residence as 
a result of such events, is unable 

or, owing to such fear, is un- 
willing to return to it. 

In the case of a person who has 
more than one nationality, the term 

“the country of his nationality“ shall 
mean each of the countries of which 
he is a national, and a person shall 

not be deemed to be lacking the pro- 
tection of the country of his na- 
tionality if, without any valid reason 
based on wellfounded fear, he has not 
availed himself of the protection of 
one of the countries of which he is a 
national. 

. 1. Að því er tekur til þessa samn- B. (1) For the purposes of this Conven- 
ings skulu orðin „atburðir, sem tion, the words “events occurr- 

gerðust fyrir Í. janúar 1951“ í A- ing before 1 January 1951” in 
lið 1. gr. skilin á þann veg, að þau articie 1, section A, shall be 
tákni annaðhvort understood to mean either 
a. „atburði, sem gerðust í Evrópu (a) “events occurring in Europe 

fyrir 1. janúar 1951“, eða before 1 january 1951”; or 
b. „atburði, er gerðust í Evrópu (b) “events occurring in Europe 

eða annars staðar fyrir 1. janú- or elsewhere before 1 Janu- 
ar 1951“, ary 1951”; 

og sérhvert aðildarríki skal, um and each Contracting State shall 
leið og það undirritar, fullgildir make a declaration at the time 
eða gerist aðili, tiltaka hvorum of signature, ratification or 
skilningnum það beitir með til- accession, specifying which of 
liti til skuldbindinga þess sam- these meanings it applies for the 
kvæmt samningi þessum. purpose of its obligations under 

this Convention. 
2. Sérhvert aðildarríki, sem hefur (2) Any Contracting State which has 

tekið kost þann, er i a-lið greinir, adopted alternative (a) may at 

getur hvenær sem er aukið skuld- any time extend its obligations 
bindingar sínar með því að sam- by adopting alternative (b) by 
þykkja þann kost, sem greinir í means of a notification addres- 
b-lið, skal það gert með tilkynn- sed to the Secretary-General of 
ingu stílaðri til framkvæmda- the United Nations. 
stjóra Sameinuðu þjóðanna. 

Samningur þessi skal hætta að gilda GC. This Convention shall cease to apply 
to any person falling under the terms 
of section Á if:
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9. des. 

1. hann hefur sjálfviljugur notfært 
sér á ný vernd heimalands síns; 
eða 

2. hann hefur sjálfviljugur endur- 
heimt ríkisfang sitt, sem hann 
hafði glatað; eða 

3. hann hefur öðlazt nýtt ríkisfang 
og nýtur verndar hins nýja heima- 
lands síns; eða 

4. hann hefur sjálfviljugur setzt að á 
ný Í landi því, sem hann yfirgaf, 

eða dvaldi ekki í, vegna ótta við 
ofsóknir; eða 

5. hann getur ekki lengur neitað að 
hagnýta sér vernd heimalands 
síns, vegna þess að aðstæður þær, 
sem höfðu það í för með sér, að 
hann var viðurkenndur flótta- 
maður, eru ekki lengur fyrir 
hendi; 

Þó skal þessi töluliður ekki taka 
til flóttamanns, sem fellur undir 
A-lið 1 í þessari grein, ef hann 

getur borið fyrir sig ríkar ástæð- 
ur til þess að neita að hagnýta sér 
vernd heimalands síns vegna fyrri 
ofsókna; 

6. hann getur horfið aftur til lands- 
ins, sem hann áður hafði reglu- 
legt aðsetur í, vegna þess að að- 
stæður þær, sem leiddu til þess að 
hann var viðurkenndur flótta- 
maður, eru ekki lengur fyrir 
hendi, ef um ríkisfangslausan 
mann er að ræða; 

Þó skal þessi töluliður ekki taka 
til flóttamanns, sem fellur undir 
A-lið 1 í þessari grein, ef hann get- 
ur borið fyrir sig ríkar ástæður 
til þess að neita að hverfa aftur 
til landsins, sem hann áður hafði 
fast aðsetur í, vegna fyrri ofsókna. 

D. Samningur þessi skal ekki taka til 
manna, sem nú njóta verndar eða að- 
stoðar hjá stofnunum eða deildum 
Sameinuðu þjóðanna öðrum en er- 
indreka Sameinuðu þjóðanna í mál- 
efnum flóttamanna. 
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(1) He has voluntarily re-availed 
himself of the protection of the 
country of his nationality; or 

(2) Having lost his nationality, he 
has voluntarily reacquired it; or 

(3) He has acquired a new nationali- 
ty, and enjoys the protection of 
the country of his new nationali- 
ty; or 

(4) He has voluntarily re-established 
himself in the country which he 
left or outside which he remained 
owing to fear of persecution; or 

(5) He can no longer, because the cir- 

cumstances in connexion with 
which he has been recognized as 
a refugee have ceased to exist, 
continue to refuse to avail him- 
self of the protection of the 
country of his nationality; 

Provided that this paragraph 
shall not apply to a refugee 
falling under section A (1) of 
this article who is able to invoke 
compelling reasons arising out 
of previous persecution for re- 
fusing to avail himself of the pro- 
tection of the country of na- 
tionality; 

(6) Being a person who has no na- 
tionality he is, because the cir- 
cumstances in connexion with 
which he has been recognized as 
a refugee have ceased to exist, 
able to return to the country of 
his former habitual residence; 

Provided that this paragraph 
shall not apply to a refugee 
falling under section A (1) of 
this article who is able to invoke 
compelling reasons arising out 
of previous persecution for re- 
fusing to return to the country 
of his former habitual residence. 

D. This Convention shall not apply to 
persons who are at present receiving 
from organs or agencies of the United 
Nations other than the United Nations 
High Commissioner for Refugees pro- 
tection or assistance.
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Þegar slík vernd eða aðstoð hefur When such protection or assistance 74 
fallið niður af einhverri ástæðu, án has ceased for any reason, without 9. des. 
þess að högum slíks manns hafi verið 
endanlega ráðið í samræmi við við- 
eigandi ályktanir gerðar af Allsherj- 
arþingi Sameinuðu þjóðanna, skulu 
þessir menn ipso facto eiga rétt á að 
njóta góðs af samningi þessum. 

E. Samningur þessi tekur ekki til 
manns, sem þar til bær stjórnvöld 
þess lands, sem hann hefur setzt að 
i, hafa viðurkennt að njóti þeirra 
réttinda og beri þær skyldur, sem 
fylgja ríkisfangi í því landi. 

F. Ákvæði þessa samnings skulu ekki 
taka til neins manns, sem ríkar á- 

stæður eru til að ætla að: 

a. hafi framið glæp gegn friði, stríðs- 
glæp eða glæp gegn mannkyninu, 
eins og þetta er skilgreint í al- 
þjóðlegum samningum, sem gerðir 
eru til þess að setja ákvæði um 
slíka glæpi; 

b. hafi framið alvarlegan ópðlitisk- 
an glæp utan lands þess, sem 
hann nýtur hælis í, áður en hon- 
um var veitt viðtaka sem flótta- 
manni í því landi; 

c. hafi orðið sekur um athafnir, sem 
brjóta í bág við tilgang og megin- 
reglur Sameinuðu þjóðanna. 

2. gr. 
Almennar skuldbindingar. 

Sérhver flóttamaður hefur skyldum 
að gegna gagnvart landi því, sem hann 
dvelur í, en þær eru fyrst og fremst 
fólgnar í því, að hann hagi sér sam- 
kvæmt lögum þess og reglugerðum, svo 
og þeim ráðstöfunum, sem gerðar eru 

til þess að halda uppi allsherjar reglu. 

3. gr. 
Jafnrétti. 

Aðildarríkin skulu beita ákvæðum 
þessa samnings um alla flóttamenn, án 
manngreinarálits vegna kynþátta, trúar- 
bragða eða ættlands. 

the position of such persons being 
definitively settled in accordance 
with the relevant resolutions adopted 
by the General Assembly of the Uni- 
ted Nations, these persons shall ípso 
facto be entitled to the benefits of 
this Convention. 

E. This Convention shall not apply to a 
person who is recognized by the com- 
petent authorities of the country in 
which he has taken residence as 
having the rights and obligations 
which are attached to the possession 
of the nationality of that country. 

F. The provisions of this Convention 
shall not apply to any person with 
respect to whom there are serious 
reasons for considering that: 
(a) he has committed a crime against 

peace, a war crime, or a crime 
against humanity, as defined in 

the international instruments 
drawn up to make provision in 
respect of such crimes; 
he has committed a serious non- 
political crime outside the 
country of refuge prior to his 
admission to that country as a 
refugee; 
he has been guilty of acts con- 
trary to the purposes and prin- 
ciples of the United Nations. 

(b) 

(c) 

Article 2 
General Obligations. 

Every refugee has duties to the 
country in which he finds himself, which 
require in particular that he conforms to 
its laws and regulations as well as to 
measures taken for the maintenance of 
public order. 

Article 3 
Non-discrimination. 

The Contracting States shall apply the 
provisions of this Convention to refusees 
without discrimination as to race, reli- 

gion or country of origin.
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9. des. 

4. gr. 
Trúarbrögð. 

Aðildarríkin skulu veita flóttamönn- 
um, sem í löndum þeirra dvelja, að 

minnsta kosti eins góða aðstöðu og það 
veitir sínum eigin borgurum, að því er 
tekur til frjálsræðis til þess að iðka trú 
sína og til trúarlegrar uppfræðslu barna 
sinna. 

5. gr. 
Réttindi veitt utan þessa samnings. 

Ekkert í samningi þessum skal talið 
skerða nokkur þau réttindi eða hags- 
bætur, sem samningsríki veitir flótta- 
mönnum utan þessa samnings. 

6. gr. 
Orðin „við sömu aðstæður“. 

Að því er tekur til þessa samnings, 
þýða orðin „við sömu aðstæður“ það, að 

flóttamaðurinn verður að uppfylla sér- 
hverjar kröfur (þar með taldar kröfur 
um lengd og skilyrði dvalar eða aðset- 
urs), sem umræddur einstaklingur yrði 
að uppfylla til þess að njóta réttinda 
þeirra, sem um er að ræða, ef hann væri 

ekki flóttamaður, að undanskildum 
þeim kröfum, sem flóttamanni er ómögu- 
legt að uppfylla vegna eðlis þeirra. 

7. gr. 
Undanþága frá gagnkvæmi. 

1. Aðildarríki skal veita flóttamönnum 
sömu aðbúð og það veitir útlending- 
um almennt, nema þegar samningur 
þessi hefur að geyma hagkvæmari 
ákvæði. 

2. Að loknu þriggja ára aðsetri, skulu 
allir flóttamenn njóta undanþágu frá 
gagnkvæmi að lögum í löndum aðild- 
arríkjanna. 

3. Þar sem ekki er um gagnkvæmi að 
ræða, skal sérhvert aðildarríki halda 
áfram að veita flóttamönnum þau 
réttindi og hagsbætur, sem þeir áttu 
þegar rétt til er samningur þessi gekk 
í gildi fyrir það ríki. 
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Article 4 
Religion. 

The Contracting States shall accord to 
refugees within their territories treat- 
ment at least as favourable as that ac- 
corded to their nationals with respect to 
freedom to practice their religion and 
freedom as regards the religious edu- 
cation of their children. 

Article 5 
Rights granted apart from this 

Convention. 

Nothing in this Convention shall be 
deemed to impair any rights and bene- 
fits granted by a Contracting State to 
refugees apart from this Convention. 

Article 6 
The Term “in the same circumstances”. 

For the purpose of this Convention, 
the term “in the same circumstances” 
implies that any requirements (includ- 
ing requirements as to length and condi- 
tions of sojourn or residence) which the 
particular individual would have to ful- 
fil for the enjoyment of the right in 
question, if he were not a refugee, must 

be fulfilled by him, with the exception 
of requirements which by their nature a 
refugee is incapable of fulfilling. 

Article 7 
Exemption from Reciprocity. 

1. Except where this Convention con- 
tains more favourable provisions, a 
Contracting State shall accord to re- 
fugees the same treatment as is ac- 
corded to aliens generally. 

2. After a period of three years” resi- 
dence, all refugees shall enjoy exemp- 
tion from legislative reciprocity in 
the territory of the Contracting 
States. 

3. Each Contracting State shall con- 
tinue to accord to refugees the rights 
and benefits to which they were al- 
ready entitled, in the absence of reci- 

procity, at the date of entry into force 
of this Convention for that State.
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4. Þar sem ekki er um gagnkvæmi að 4. The Contracting States shall con- 74 
ræda, skulu adildarrikin athuga med sider favourably the possibility of 9. des. 
velvilja þann möguleika, að veita 

flóttamönnum réttindi og hagsbætur 
fram yfir það, sem þeir eiga rétt tii 
samkvæmt 2. og 3. tölulið, og færa 

undanþáguna frá gagnkvæmi út 
þannig að hún taki til flóttamanna, 
sem ekki uppfylla kröfur þær, sem 
settar eru í 2. og 3. tölulið. 

5. Ákvæði 2. og 3. töluliðs taka bæði til 
réttinda og hagsbóta, sem nefnd eru 

í 13., 18., 19., 21. og 22. gr. þessa 

samnings, svo og réttinda og hags- 
bóta, sem þessi samningur kveður 
ekki á um. 

8. gr. 
Undanþága frá sérstökum ráðstöfunum. 

Að því er varðar sérstakar ráðstafanir, 
sem gerðar kunna að vera gagnvart 
Persónu, eignum eða hagsmunum þegna 
annars ríkis, skulu aðildarríkin ekki 

beita slíkum ráðstöfunum við flótta- 
mann, sem er formlega þegn þess ríkis, 
einungis vegna slíks þegnréttar hans. 
Þau aðildarríki, sem vegna löggjafar 
sinnar geta ekki beitt þeirri almennu 
reglu, sem sett er fram í þessari grein, 
skulu í þeim tilfellum, sem það á við, 
veita undanþágur vegna slíkra flótta- 
manna. 

9. gr. 
Bráðabirgðaráðstafanir. 

Ekkert í þessum samningi skal vera 
því til fyrirstöðu, að aðildarríki geri, á 

ófriðartímum eða öðrum óvenjulegum 
alvarlegum tímum, bráðabirgðaráðstaf- 
anir, sem það telur nauðsynlegar vegna 
öryggis þjóðarinnar, varðandi sérstakan 
mann, þar til samningsríkið hefur tekið 
ákvörðun um það, hvort sá maður sé í 
raun og veru flóttamaður og að áfram- 
hald slíkra ráðstafana sé nauðsynlegt, að 
því er hann snertir, til verndar öryggi 
þjóðarinnar. 

10. gr. 
Samfellt aðsetur. 

1. Þegar flóttamaður hefur, meðan á 
annarri heimsstyrjöldinni stóð, verið 

according to refugees, in the absence 
of reciprocity, rights and benefits 
beyond those to which they are entit- 
led according to paragraphs 2 and 3, 
and to extending exemption from 
reciprocity to refugees who do not 
fulfil the conditions provided for in 
paragraphs 2 and 3. 

5. The provisions of paragraphs 2 and 3 
apply both to the rights and benefits 
referred to in articles 13, 18, 19, 21 

and 22 of this Convention and to 
rights and benefits for which this 
Convention does not provide. 

Article 8 
Exemption from Ezxceptional Measures. 

With regard to exceptional measures 
which may be taken against the person, 
property or interests of nationals of a 
foreign State, the Contracting States 
shall not apply such measures to a re- 
fugee who is formally a national of the 
said State solely on account of such na- 
tionality. Contracting States which, 
under their legislation, are prevented 

from applying the general principle ex- 
pressed in this article, shall, in appro- 
priate cases, grant exemption in favour 
of such refugees. 

Article 9 

Provisional Measures. 

Nothing in this Convention shall pre- 
vent a Contracting State, in time of war 

or other grave and exceptional circum- 
stances, from taking provisionally mea- 
sures which it considers to be essential 
to the national security in the case of a 
particular person, pending a determina- 
tion by the Contracting State that that 
person is in fact a refugee and that the 
continuance of such measures is neces- 
sary in his case in the interest of na- 
tional security. 

Article 10 
Continuity of Residence. 

1. Where a refugee has been forcibly 
displaced during the Second World
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færður nauðugur úr heimkynnum 
sínum og fluttur til lands samnings- 
ríkis og hefur aðsetur þar, skal slík 
nauðungardvöl talin löglegt aðsetur 
í því landi. 

2. Þegar flóttamaður hefur verið flutt- 
ur nauðugur frá landi aðildarríkis 
meðan á annarri heimsstyrjöldinni 
stóð og hefur, fyrir gildistöku samn- 
ings þessa, horfið þangað aftur í þeim 
tilgangi að setjast þar að, skal litið 
á aðseturstímann fyrir og eftir slíkan 
nauðungarflutning sem eitt óslitið 
tímabil að því er tekur til hvers til- 
viks, þar sem samfellds aðseturs er 
krafizt. 

11. gr. 
Landflótta sjómenn. 

Þegar um er að ræða flóttamenn, sem 
stunda að staðaldri sjómennsku á skip- 
um, sem sigla undir fána aðildarríkis, 

skal það ríki taka til velviljaðrar athug- 
unar að þeir setjist að í landi þess og að 
gefa út ferðaskirteini þeim til handa, eða 

leyfa þeim landvist um stundarsakir, 
einkum með tilliti til þess, að auðvelda 
þeim að setjast að í öðru landi. 

II. KAFLI 

Réttarstaða. 

12. gr. 
Persónulegur réttur. 

1. Persónulegur réttur flóttamanns skal 
fara eftir lögum þess lands, sem hann 

á lögheimili í, en eigi hann hvergi 
lögheimili, þá skal réttur hans fara 
eftir lögum þess lands, sem hann 
hefur aðsetur í. 

2. Aðildarríki skal virða réttindi þau, 
sem flóttamaður hefur áður áunnið 
sér og byggjast á persónulegum rétti, 
einkum og sér í lagi réttindi, sem 
tengd eru hjúskap, með því skilyrði, 
að ef nauðsyn krefur, sé fullnægt 
formsskilyrðum, sem lög þess ríkis 

krefjast, enda sé um þau réttindi að 

War and removed to the territory of 
a Contracting State, and is resident 
there, the period of such enforced 
sojourn shall be considered to have 
been lawful residence within that 
territory. 

2. Where a refugee has been forcibly 
displaced during the Second World 
War from the territory of a Con- 
tracting State and has, prior to the 
date of entry into force of this Con- 
vention, returned there for the pur- 
pose of taking up residence, the period 
of residence before and after such 
enforced displacement shall be re- 
garded as one uninterrupted period 
for any purposes for which unin- 
terrupted residence is required. 

Article 11 
Refugee Seamen. 

In the case of refugees regularly 
serving as crew members on board a ship 
flying the flag of a Contracting State, 
that State shall give sympathetic con- 
sideration to their establishment on its 
territory and the issue of travel docu- 
ments to them or their temporary ad- 
mission to its territory particularly with 
a view to facilitating their establishment 
in another country. 

CHAPTER II 

Juridical Status. 

Article 12 

Personal Status. 

1. The personal status of a refugee shall 
be governed by the law of the country 
of his domicile or, if he has no do- 
micile, by the law of the country of 
his residence. 

2. Rights previously acquired by a re- 
fugee and dependent on personal 
status, more particularly rights 
attaching to marriage, shall be re- 
spected by a Contracting State, sub- 
ject to compliance, if this be neces- 
sary, with the formalities required by 
the law of that State, provided that
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the right in question is one which 74 
would have been recognized by the 9. des. 

ræða, sem hefðu verið viðurkennd af 
því ríki, ef hann hefði ekki orðið 
flóttamaður. 

13. gr. 
Lausafé og fasteignir. 

Aðildarríkin skulu veita flóttamönn- 
um eins góða aðstöðu og mögulegt er, 
og að minnsta kosti ekki síðri en veitt er 
útlendingum almennt við sömu aðstæð- 
ur, að því er varðar öflun lausafjár og 
fasteigna og önnur réttindi í sambandi 
við það, svo og leigu og aðra samninga 
varðandi lausafé og fasteignir. 

14. gr. 
Réttur til hugverka og einkenna. 

Að því er tekur til verndar réttar til 
hugverka og einkenna, svo sem uppfinn- 
inga, teikninga eða líkana, vörumerkja, 

vörunafna, svo og til ritverka, lista- og 
vísindaverka, skal veita flóttamanni, í 

landi þar sem hann hefur fast aðsetur, 
sömu vernd og veitt er borgurum þess 
lands. Í landi sérhvers annars aðildar- 
ríkis skal hann njóta sömu verndar og í 
því landi er veitt borgurum þess lands, 
sem hann hefur fast aðsetur i. 

15. gr. 
Réttur til aðildar í félögum. 

Aðildarríki skal veita flóttamönnum, 
sem löglega dvelja í landi þess, þá beztu 
aðstöðu, sem veitt er borgurum annars 
ríkis, við sömu aðstæður, að því er tekur 

til félaga, sem ekki starfa á stjórnmála- 
legum eða fjáröflunar grundvelli, og 
stéttarfélaga. 

16. gr. 
Réttur til að leita til dómstóla. 

1. Flóttamanni skal frjálst að leita til 
dómstóla í löndum allra aðildarríkj- 
anna. 

2. Í aðildarríki, þar sem flóttamaður 
hefur fast aðsetur, skal hann njóta 

law of that State had he not become 

a refugee. 

Article 13 
Movable and Immovable Property. 

The Contracting States shall accord to 
a refugee treatment as favourable as 
possible and, in any event, not less fa- 
vourable than that accorded to aliens 
generally in the same circumstances, as 

regards the acquisition of movable and 
immovable property and other rights 
pertaining thereto, and to leases and 

other contracts relating to movable and 
immovable property. 

Article 14 
Artistic Rights and Industrial Property. 

In respect of the protection of indu- 
strial property, such as inventions, de- 
signs or models, trade marks, trade 
names, and of rights in literary, artistic 

and scientific works, a refugee shall be 
accorded in the country in which he has 
his habitual residence the same protec- 
tion as is accorded to naticnals of that 
country. In the territory of any other 
Contracting State, he shall be accorded 
the same protection as is accorded in 
that territory to nationals of the country 
in which he has his habitual residence. 

Article 15 
Right of Association. 

As regards non-political and non- 
profitmaking  associations and trade 
unions the Contracting States shall 
accord to refugees lawfully staying in 
their territory the most favourable 
treatment accorded to nationals of a for- 
eign country, in the same circumstances. 

Article 16 
Access to Courts. 

1. A refugee shall have free access to the 
courts of law on the territory of all 
Contracting States. 

2. Á refugee shall enjoy in the Con- 
tracting State in which he has his 

20
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9. des. 

sömu aðstöðu og ríkisborgari í þeim 
efnum, er varða leitun til dómstóla, 
þar með talin lögfræðileg aðstoð og 
undanþága frá því að setja tryggingu 
fyrir væntanlegum  málskostnaði 
(cautio judicatum solvi). 
Í öðrum löndum en því, sem flótta- 
maður hefur fast aðsetur í, skal hon- 
um veitt sama aðstaða og ríkisborg- 
urum þess lands, sem hann hefur fast 
aðsetur í, að því er tekur til þeirra 
atriða, sem um getur í 2. tölulið. 

III. KAFLI 

Arðbær atvinna. 

17. gr. 
Launuð atvinna. 

Aðildarríkin skulu veita flóttamönn- 
um, sem löglega dvelja í löndum 
þeirra, beztu aðstöðu sem þau veita 
þegnum annars ríkis við sömu að- 
stæður, að því er varðar réttinn til að 
stunda launaða atvinnu. 

Hvað sem öðru líður, skal takmörk- 
unum, sem beint er gegn útlending- 
um eða atvinnu útlendinga til vernd- 
ar vinnumarkaði landsins, ekki beitt 

gegn flóttamanni, sem þegar var und- 
anþeginn þeim er samningur þessi 
gekk í gildi fyrir hlutaðeigandi ríki, 
eða fullnægir einhverju eftirfarandi 
skilyrða: 

a. Að hann hafi haft aðsetur í land- 
inu Í þrjú ár; 

b. Að maki hans eigi ríkisborgara- 
rétt í aðseturslandinu. Flóttamað- 
ur getur ekki krafizt að njóta góðs 
af þessu ákvæði, ef hann hefur 
yfirgefið maka sinn, 

c. Að hann eigi eitt eða fleiri börn, 

sem eigi ríkisborgararétt í aðset- 
urslandinu. 

Aðildarríkin skulu taka til velvilj- 
aðrar athugunar að samræma rétt- 
indi allra flóttamanna, að því er 
snertir launaða atvinnu, þeim rétt- 
indum, sem ríkisborgararnir njóta, 

og sér í lagi réttindi þeirra flótta- 
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habitual residence the same treat- 
ment as a national in matters per- 
taining to access to the Courts, in- 
cluding legal assistance and exemp- 
tion from cautio judicatum solvi. 

A refugee shall be accorded in the 
matters referred to in paragraph 2 in 
countries other than that in which 
he has his habitual residence the 
treatment granted to a national of 
the country of his habitual residence. 

CHAPTER III 

Gainful Employment. 

Article 17 
Wage-earning Employment. 

The Contracting States shall accord 
to refugees lawfully staying in their 
territory the most favourable treat- 
ment accorded to nationals of a for- 
eign country in the same circum- 
stances, as regards the right to en- 

gage in wage-earning employment. 
In any case, restrictive measures im- 
posed on aliens or the employment of 
aliens for the protection of the na- 
tional labour market shall not be 
applied to a refugee who was already 
exempt from them at the date of en- 
try into force of this Convention for 
the Contracting State concerned, or 
who fulfils one of the following con- 
ditions: 
(a) He has completed three years” 

residence in the country. 
(b) He has a spouse possessing the 

nationality of the country of re- 
sidence. Á refugee may not in- 
voke the benefit of this provision 
if he has abandoned his spouse; 
He has one or more children 
possessing the nationality of the 
country of residence. 

The Contracting States shall give 
sympathetic consideration to assi- 
milating the rights of all refugees 
with regard to wage-earning employ- 
ment to those of nationals, and in 

particular of those refugees who have 

(c)
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manna, sem hafa komid til landa 

beirra samkvæmt åætlunum um 
ráðningu vinnuafls eða reglum um 
innflutning fólks. 

18. gr. 
Sjálfstæð atvinna. 

Aðildarríkin skulu veita flóttamanni, 
sem löglega dvelur í löndum þeirra, eins 
góða aðstöðu og mögulegt er og alls ekki 
lakari en veitt er útlendingum almennt 
við sömu aðstæður, að því er tekur til 
réttarins til þess að vinna fyrir eigin 
reikning að landbúnaði, iðnaði, handiðn 

og verzlun, og að stofna félög um verzl- 
un og iðnað. 

19. gr. 
Menntastéttir. 

1. Sérhvert aðildarríki skal veita flótta- 
mönnum, sem löglega dvelja í landi 
þess, hafa prófskírteini viðurkennd 

af þar til bærum stjórnvöldum 
þess ríkis og vilja stunda störf, er 
menntun þarf til, eins góða aðstöðu 
og mögulegt er, og aldrei óhagstæð- 
ari en veitt er útlendingum almennt 
við sömu aðstæður. 

2. Aðildarríkin skulu gera það sem í 
þeirra valdi stendur og samrýmist 
lögum þeirra og stjórnarskrám, til 
þess að tryggja það, að slíkir flótta- 
menn setjist að í löndum, sem þau 

fara með utanríkismál fyrir, öðrum 
en aðallandinu. 

IV. KAFLI 

Velferðarmál. 

20. gr. 
Skömmtun. 

Þar sem skömmtunarkerfi er til al- 
mennrar dreifingar vara, sem skortur er 
á, og það nær til landsmanna yfirleitt, 

skulu flóttamenn njóta sama réttar og 
ríkisborgarar. 
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entered their territory pursuant to 74 
programmes of labour recruitment or 9. des. 
under immigration schemes. 

Article 18 
Self-employment. 

The Contracting States shall accord to 
a refugee lawfully in their territory 
treatment as favourable as possible and, 

in any event, not less favourable than 
that accorded to aliens generally in the 
same circumstances, as regards the right 
to engage on his own account in agri- 
culture, industry, handicrafts and com- 
merce and to establish commercial and 
industrial companies. 

Article 19 
Liberal Professions. 

1. Each Contracting State shall accord 
to refugees lawfully staying in their 
territory who hold diplomas recogni- 
zed by the competent authorities of 
that State, and who are desirous of 

practising a liberal profession, treat- 
ment as favourable as possible and, 

in any event, not less favourable than 

that accorded to aliens generally in 
the same circumstances. 

2. The Contracting States shall use their 
best endeavours consistently with 
their laws and constitutions to secure 
the settlement of such refugees in the 
territories, other than the metro- 
politan territory, for whose inter- 
national relations they are re- 
sponsible. 

CHAPTER IV 

Welfare. 

Article 20 
Rationing. 

Where a rationing system exists, 
which applies to the population at large 
and regulates the general distribution of 
products in short supply, refugees shall 
be accorded the same treatment as na- 
tionals.
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21. gr. 
Húsnæðismál. 

Að því er tekur til húsnæðis, skulu 

aðildarríkin, að svo miklu leyti sem því 
máli er skipað með lögum eða reglugerð- 
um, eða er háð eftirliti opinberra stjórn- 
valda, veita flóttamönnum, sem lög- 

lega dvelja í löndum þeirra, eins góða 
aðstöðu og mögulegt er, og aldrei lakari 
en veitt er útlendingum almennt við 
sömu aðstæður. 

22. gr. 
Almenn menntun. 

1. Aðildarríkin skulu veita flóttamönn- 
um sömu aðstöðu og veitt er ríkis- 
borgurum, að því er tekur til barna- 

fræðslu. 

2. Aðildarríkin skulu veita flóttamönn- 
um eins góða aðstöðu og mögulegt er 
og aldrei lakari en veitt er útlending- 
um almennt við sömu aðstæður, að 
því er snertir menntun aðra en barna- 
fræðslu, einkum að því er varðar að- 
gang að námi, viðurkenningu vott- 
orða og prófskírteina frá erlendum 
skólum, eftirgjöf á skólagjöldum og 
kostnaði og veitingu námsstyrkja. 

23. gr. 
Opinber aðstoð. 

Aðildarríki skulu veita flóttamönnum, 
sem löglega dvelja í löndum þeirra, sama 
rétt til opinberrar aðstoðar og hjálpar 
og veittur er ríkisborgurum þeirra. 

24. gr. 
Vinnulöggjöf og félagslegt öryggi. 

1. Aðildarríkin skulu veita flóttamönn- 

um, sem löglega dvelja í löndum 
þeirra, sömu aðstöðu og ríkisborgur- 
um er veitt, að því er tekur til eftir- 
talinna atriða: 
a. Laun, þar með taldar fjölskyldu- 

bætur þar sem þær eru hluti af 
launum, vinnutími, eftirvinna, or- 

lof með launum, takmarkanir á 

Article 21 
Housing. 

As regards housing, the Contracting 
States, in so far as the matter is regula- 

ted by laws or regulations or is subject 
to the control of public authorities, shall 
accord to refugees lawfully staying in 
their territory treatment as favourable 
as possible and, in any event, not less 
favourable than that accorded to aliens 
generally in the same circumstances. 

Article 22 

Public Education. 

1. The Contracting States shall accord 
to refugees the same treatment as is 
accorded to nationals with respect to 
elementary education. 

2. The Contracting States shall accord 
to refugees treatment as favourable 
as possible, and, in any event, not 

less favourable than that accorded 
to aliens generally in the same cir- 
cumstances, with respect to educa- 
tion other than elementary education 
and, in particular, as regards access 
to studies, the recognition of foreign 
school certificates, diplomas and de- 
grees, the remission of fees and 
charges and the award of scholar- 
ships. 

Article 23 

Public Relief. 

The Contracting States shall accord to 
refugees lawfully staying in their terri- 
tory the same treatment with respect to 
public relief and assistance as is accorded 
to their nationals. 

Article 24 
Labour Legislation and Social Security. 

1. The Contracting States shall accord 
to refugees lawfully staying in their 
territory the same treatment as is 
accorded to nationals in respect of 
the following matters: 
(a) In so far as such matters are 

governed by laws or regulations 
or are subject to the control of 
administrative authorities: re-



heimavinnu, lågmarksaldur vid 

vinnu, iðnnám og þjálfun, vinna 
kvenna og unglinga, og neyzla 
hagsbóta af sameiginlegum samn- 
ingagerðum, að svo miklu leyti 
sem þessum málum er ráðið með 
lögum eða reglugerðum eða eru 
háð eftirliti opinberra stjórn- 
valda. 

b. Félagslegt öryggi (lagaákvæði, 
sem varða atvinnuslys, atvinnu- 
sjúkdóma, meðgöngu og barns- 
burð, sjúkdóma, örorku, elli, 

dauða, atvinnuleysi, fjölskyldu- 
framfæri og hver þau önnur til- 
felli, sem félagslegar tryggingar 
taka til samkvæmt lögum eða 
reglugerðum) með eftirtöldum 
takmörkunum: 

i) Það getur verið um að ræða 
viðeigandi ráðstafanir til við- 
halds áunnum réttindum og 
réttindum, sem verið er að á- 
vinna. 
Lög eða reglugerðir aðseturs- 
landsins geta kveðið á um sér- 
stakar ráðstafanir varðandi 
styrki eða hluta af styrkjum, 
sem greiða ber algerlega af al- 
mannafé, svo og varðandi 
greiðslur til manna, sem ekki 

uppfylla iðgjaldaskilyrði, sem 
sett eru fyrir veitingu venju- 
legs lífeyris. 

ii) 

Rétturinn til bóta fyrir dauða flótta- 
manns, sem leiddi af atvinnuslysi 
eða atvinnusjúkdómi, skal ekki skert- 
ur vegna þess að bótaþeginn hefur 
aðsetur utan aðildarríkisins. 

Aðildarríkin skulu láta flóttamenn 
njóta góðs af samningum, sem þau 
hafa gert með sér eða kunna síðar 
að gera með sér, varðandi viðhald 
áunninna réttinda og réttinda, sem 
verið er að ávinna, í sambandi við 
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muneration, including family 
allowances where these form 
part of remuneration, hours of 
work, overtime arrangements, 
holidays with pay, restrictions 
on home work, minimum age of 
employment, apprenticeship and 
training, women's work and the 
work of young persons, and the 
enjoyment of the benefits of 
collective bargaining; 
Social security (legal provisions 
in respect of employment injury, 
occupational diseases, materni- 
ty, sickness, disability, old age, 
death, unemployment, family 
responsibilities and any other 
contingency which, according to 
national laws or regulations, is 
covered by a social security 
scheme), subject to the follow- 
ing limitations: 
(i) There may be appropriate 

arrangements for the main- 
tenance of acquired rights 
and rights in course of 
acquisition; 
National laws or regulations 
of the country of residence 
may prescribe special ar- 

(b) 

(i) 

rangements concerning 
benefits or portions of bene- 
fits which are  payable 
wholly out of public funds, 
and concerning allowances 
paid to persons who do not 
fulfil the contribution con- 
ditions preseribed for the 
award of a normal pension. 

2. The right to compensation for the 
death of a refugee resulting from 
employment injury or from occupa- 
tional disease shall not be affected by 
the fact that the residence of the 
beneficiary is outside the territory of 
the Contracting State. 
The Contracting States shall extend 
to refugees the benefits of agree- 
ments concluded between them, or 

which may be concluded between 
them in the future, concerning the 

maintenance of acquired rights and 
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félagslegt öryggi, með þeim skilyrð- 
um einum, sem gilda fyrir borgara 
þeirra ríkja, sem undirritað hafa 
samninga þá, sem um er að ræða. 

. Aðildarríkin munu taka til velvilj- 
aðrar athugunar að láta flóttamenn, 
eftir því sem mögulegt er, njóta góðs 
af hliðstæðum samningum, sem á 

hverjum tíma kunna að vera í gildi 
milli slíkra aðildarríkja og ríkja, sem 
ekki eru aðilar að samningnum. 

V. KAFLI 

Ráðstafanir framkvæmdavalds. 

25. gr. 
Aðstoð framkvæmdavalds. 

Þegar þannig er ástatt, að flóttamað- 
ur þarfnast yfirleitt aðstoðar erlendra 
stjórnvalda, til neyzlu réttar síns, 
en nær ekki til þeirra, skulu aðildar- 
ríkin, sem hann hefur aðsetur i, sjá 

um að þeirra eigin stjórnvöld eða 
fjölþjóðleg stjórnvöld veiti honum 

slíka aðstoð. 

Stjórnvald það eða stjórnvöld, 
sem um getur í 1. tölulið, skulu af- 
henda eða láta undir sínu eftirliti af- 
henda flóttamönnum þess konar skjöl 
eða skilríki, sem venjulega mundu 
látin útlendingum í té af stjórn- 
völdum heimaríkja þeirra, eða fyrir 

atbeina þeirra. 
Skjöl og skilríki, sem þannig eru lát- 
in í té, skulu koma í stað opinberra 
skilríkja, sem látin eru útlendingum 
i té af stjórnvöldum heimaríkja 
þeirra, eða fyrir atbeina þeirra, og 

skulu þau talin gild þar til annað 
reynist sannara. 
Með þeim undantekningum, sem 
gerðar kunna að vera um fátækt fólk, 
má krefjast gjalds fyrir þá þjónustu, 
sem hér um getur, en slíkum gjöld- 
um skal í hóf stillt og þau skulu vera 
sambærileg við þau gjöld, sem kraf- 
izt er af ríkisborgurum fyrir sams 
konar þjónustu. 

154 

rights in the process of acquisition 
in regard to social security, subject 
only to the conditions which apply 
to nationals of the States signatory 
to the agreements in question. 
The Contracting States will give 
sympathetic consideration to extend- 
ing to refugees so far as possible the 
benefits of similar agreements which 
may at any time be in force between 
such Contracting States and non- 
contracting States. 

CHAPTER V 

Administrative Measures. 

Article 25 

Administrative Assistance. 

When the exercise of a right by a re- 
fugee would normally require the 
assistance of authorities of a foreign 
country to whom he cannot have re- 
course, the Contracting States in 

whose territory he is residing shall 
arrange that such assistance be af- 
forded to him by their own authori- 
ties or by an international authority. 
The authority or authorities men- 
tioned in paragraph 1 shall deliver 
or cause to be delivered under their 
supervision to refugees such docu- 
ments or certifications as would 
normally be delivered to aliens by or 
through their national authorities. 

Documents or certifications so deli- 

vered shall stand in the stead of the 

official instruments delivered to 
aliens by or through their national 
authorities, and shall be given cre- 

dence in the absence of proof to the 
contrary. 
Subject to such exceptional treat- 
ment as may be granted to indigent 
persons, fees may be charged for the 
services mentioned herein, but such 

fees shall be moderate and commen- 

surate with those charged to na- 
tionals for similar services.
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5. Ákvæði þessarar greinar skulu ekki 
skerða ákvæði 27. og 28. greinar. 

26. gr. 
Ferðafrelsi. 

Sérhvert aðildarríki skal veita flótta- 
mönnum, sem löglega dvelja í landi þess, 
rétt til að kjósa sér aðsetursstað og vera 
frjálsir ferða sinna um land þess, að teknu 

tilliti til hverra þeirra reglugerða, sem 
beita má um útlendinga almennt við 
sömu aðstæður. 

27. gr. 
Nafnskirteini. 

Aðildarríkin skulu gefa út nafnskir- 
teini til handa sérhverjum flóttamanni, 

sem dvelur í löndum þeirra og hefur ekki 
gilt ferðaskirteini. 

28. gr. 
Ferðaskirteini. 

1. Aðildarríkin skulu láta flóttamönn- 
um, sem löglega dvelja í löndum 
þeirra, í té ferðaskírteini til ferða ut- 
an landa þeirra, nema ríkar ástæður 

vegna öryggis landsins eða allsherjar 
reglu séu því til fyrirstöðu, og skulu 
ákvæði fylgiskjals þessarar sam- 
Þykktar gilda um slík skírteini. Að- 
ildarríkin geta látið sérhverjum öðr- 
um flóttamanni í landi sínu slík 
ferðaskirteini í té. Sérstaklega skulu 
þau taka til velviljaðrar athugunar 
að láta slík ferðaskirteini í té flótta- 
mönnum, sem dvelja í löndum þeirra 
og geta ekki fengið ferðaskirteini frá 
landi því, sem þeir eiga löglegt að- 
setur Í. 

2. Ferðaskirteini, sem látin hafa verið 
flóttamönnum i té samkvæmt fyrri 
fjölþjóðlegum samningum af aðilum 
slíks samnings, skulu aðildarríkin 
viðurkenna og með fara á sama hátt 
og væru þau gefin út eftir þessari 
grein. 

29. gr. 
Fjárhagslegar álögur. 

1. Aðildarríkin skulu ekki leggja á 
flóttamenn skyldur, álögur eða skatta 

5. The provisions of this article shall be 
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without prejudice to articles 27 and 9. des. 

Article 26 
Freedom of Movement. 

Each Contracting State shall accord to 
refugees lawfully in its territory the right 
to choose their place of residence and to 
move freely within its territory, subject 
to any regulations applicable to aliens 
generally in the same circumstances. 

Article 27 
Identity Papers. 

The Contracting States shall issue 
identity papers to any refugee in their 
territory who does not possess a valid 
travel document. 

Article 28 

Travel Documents. 

1. The Contracting States shall issue to 
refugees lawfully staying in their 
territory travel documents for the 
purpose of travel outside their terri- 
tory, unless compelling reasons of 
national security or public order 
otherwise require, and the provisions 
of the Schedule to this Convention 
shall apply with respect to such docu- 
ments. The Contracting States may 
issue such a travel document to any 
other refugee in their territory; they 
shall in particular give sympathetic 
consideration to the issue of such a 
travel document to refugees in their 
territory who are unable to obtain a 
travel document from the country of 
their lawful residence. 
Travel documents issued to refugees 
under previous international agree- 
ments by parties thereto shall be 
recognized and treated by the Con- 
tracting States in the same way as 
if they had been issued pursuant to 
this article. 

Article 29 
Fiscal Charges. 

1. The Contracting States shall not im- 
pose upon refugees duties, charges 

i
ð
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hverju nafni sem nefnast aðra eða 
hærri en lagt er á ríkisborgara þeirra 
við svipaðar aðstæður. 

Ekkert í undanfarandi tölulið skal 
koma í veg fyrir það, að beitt sé gagn- 
vart flóttamönnum lögum og reglu- 
gerðum um gjöld fyrir útgáfu á opin- 
berum skjölum, þar á meðal nafn- 

skirteinum til handa útlendingum. 

30. gr. 
Flutningur eigna. 

Aðildarríki skal í samræmi við lög 
sín og reglugerðir leyfa flóttamönn- 
um að flytja eignir, sem þeir hafa 
komið með inn í land þess, til annars 
lands, þar sem þeim hefur verið veitt 
leyfi til að taka sér bólfestu að nýju. 

Samningsríki skal taka til velviljaðr- 
ar athugunar umsóknir flóttamanna 
um leyfi til þess að flytja eignir, sem 
eru þeim nauðsynlegar, er þeir taka 
sér bólfestu í öðru ríki, sem hefur 

leyft þeim landvist, hvar sem þær 
eignir kunna að vera. 

31. gr. 
Ólögleg landvist flóttamanna. 

- Aðildarríkin skulu ekki beita refsing- 
um gagnvart flóttamönnum vegna ó- 
löglegrar komu þeirra til landsins 
eða vistar þar, ef þeir koma beint frá 
landi, þar sem lífi þeirra eða frelsi 
var ógnað í merkingu 1. gr., og koma 
inn í lönd þeirra eða eru þar án heim- 
ildar, enda gefi þeir sig tafarlaust 
fram við stjórnvöldin og beri fram 
gildar ástæður fyrir hinni ólöglegu 
komu sinni eða vist þar. 
Aðildarríkin skulu ekki setja tak- 
markanir á ferðir slíkra flóttamanna 
fram yfir það sem nauðsyn krefur, 
og slíkum takmörkunum skal ein- 
ungis beitt þar til staða þeirra í land- 
inu er komin á fastan grundvöll, eða 
þeim hefur verið veitt leyfi til þess 
að koma til annars lands. Samnings- 

or taxes, of any description whatso- 
ever, other or higher than those which 
are or may be levied on their na- 
tionals in similar situations. 
Nothing in the above paragraph shall 
prevent the application to refugees 
of the laws and regulations con- 
cerning charges in respect of the 
issue to aliens of administrative docu- 
ments including identity papers. 

Article 30 
Transfer of Assets. 

A Contracting State shall, in con- 
formity with its laws and regulations, 
permit refugees to transfer assets 
which they have brought into its 
territory, to another country where 
they have been admitted for the pur- 
poses of resettlement. 
A Contracting State shall give sym- 
pathetic consideration to the appli- 
cation of refugees for permission to 
transfer assets wherever they may be 
and which are necessary for their 
reseltlement in another country to 
which they have been admitted. 

Article 31 
Refugees unlawfully in the Country 

of Refuge. 

The Contracting States shall not im- 
pose penalties, on account of their 
illegal entry or presence, on refugees 
who, coming directly from a terri- 
tory where their life or freedom was 
threatened in the sense of article 1, 
enter or are present in their territory 
without authorization, provided they 
present themselves without delay to 
the authorities and show good cause 
for their illegal entry or presence. 
The Contracting States shall not 
apply to the movements of such re- 
fugees restrictions other than those 
which are necessary and such restric- 
tions shall only be applied until their 
status in the country is regularized 
or they obtain admission into another 
country. The Contracting States shall



ríkin skulu veita slíkum flóttamönn- 
um hæfilegan frest og alla nauðsyn- 
lega fyrirgreiðslu til þess að afla sér 
heimildar til þess að koma til annars 
lands. 

32. gr. 
Brottvísun. 

Aðildarríkin skulu ekki vísa úr landi 
flóttamanni, sem löglega dvelur í 
löndum þeirra, nema vegna öryggis 
landsins eða allsherjarreglu. 
Brottvísun slíks flóttamanns skal 
einungis framkvæmd eftir úrskurði, 
sem kveðinn sé upp með lögákveðn- 
um hætti. Þar sem knýjandi ástæður 
vegna öryggis landsins eru því ekki 
til fyrirstöðu, skal flóttamanninum 

leyft að leggja fram sannanir fyrir 
sakleysi sínu og áfrýja og láta mæta 
fyrir sig í því skyni fyrir lögbæru 
stjórnvaldi eða manni eða mönnum, 
sem sérstaklega eru tilnefndir af lög- 
bæru stjórnvaldi. 
Aðildarríkin skulu gefa slíkum flótta- 
manni hæfilegan frest til þess að leita 
löglegrar landvistar í öðru landi. Að- 
ildarríkin áskilja sér rétt til þess að 
beita þeim ráðstöfunum innan lands, 
sem það telur nauðsynlegar, meðan 
þessi frestur er að líða. 

33. gr. 
Bann gegn brottvisun eða endur- 

sendingu. 

Ekkert aðildarríki skal vísa flótta- 
manni brott eða endursenda hann á 
nokkurn hátt til landamæra ríkis, þar 

sem lífi hans eða frelsi mundi vera 
ógnað vegna kynþáttar hans, trúar- 
bragða, þjóðernis, aðildar í sérstök- 
um félagsmálaflokkum eða stjórn- 
málaskoðana. 
Þó getur flóttamaður samt sem áður 
ekki krafizt þess að njóta góðs af 
þessu ákvæði, ef skynsamlegar ástæð- 
ur eru til að álíta hann hættulegan ör- 
yggi landsins, sem hann dvelur í, eða 
ef hann er talinn hættulegur þjóðfé- 
laginu vegna þess að hann hefur með 
endanlegum dómi verið dæmdur sek- 
ur um mjög alvarlegan glæp. 
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allow such refugees a reasonable 74 
period and all the necessary facilities 9. des. 
to obtain admission into another 

country. 

Article 32 
Eæpulsion. 

The Contracting States shall not expel 
a refugee lawfully in their territory 
save on grounds of national security 
or public order. 
The expulsion of such a refugee shall 
be only in pursuance of a decision 
reached in accordance with due pro- 
cess of law. Except whers compelling 
reasons of national security other- 
wise require, the refugee shall be 
allowed to submit evidence to clear 
himself, and to appeal to and be re- 
presented for the purpose before com- 
petent authority or a person or per- 
sons specially designated by the com- 
petent authority. 

The Contracting States shall allow 
such a refugee a reasonable period 
within which to seek legal admission 
into another country. The Contracting 
States reserve the right to apply 
during that period such internal 
measures as they may deem ne- 
cessary. 

Article 33 
Prohibition of Eæpulsion or Return 

(„Refoulement?). 

1. No Contracting State shall expel or 
return (“refouler“) a refugee in any 
manner whatsoever to the frontiers 
of territories where his life or free- 
dom would be threatened on account 
of his race, religion, nationality, 

membership of a particular social 
group or political opinion. 
The benefit of the present provision 
may not, however, be claimed by a 

refugee whom there are reasonable 
grounds for regarding as a danger to 
the security of the country in which 
he is, or who, having been convicted 
by a final judgement of a particularly 
serious crime, constitutes a danger to 
the community of that country. 

21
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34. gr. 
Veiting ríkisborgararéttar. 

Aðildarríkin skulu, eftir því sem mögu- 
legt er, greiða fyrir því, að flóttamenn 
geti samlagazt aðstæðunum í landinu og 
öðlazt þar þegnrétt. Einkum skulu þau 
gera allt, sem í þeirra valdi stendur, til 
þess að flýta fyrir veitingu ríkisborgara- 
réttar og lækka svo sem frekast er unnt 
öll gjöld og kostnað, sem henni eru sam- 
fara. 

VI. KAFLI 

Framkvæmda- og bráðabirgðaákvæði. 

35. gr. 
Samvinna stjórnvalda einstakra ríkja 

við Sameinuðu þjóðirnar. 

1. Samningsríkin skuldbinda sig til þess 
að hafa samvinnu við Skrifstofu er- 
indreka Sameinuðu þjóðanna í flótta- 
mannamálum, eða hverja þá aðra 

stofnun Sameinuðu þjóðanna, sem 

koma kann í hennar stað, um fram- 

kvæmd  ætlunarverka hennar og 
skulu þau sér í lagi auðvelda henni 
að fullnægja skyldu sinni til að hafa 
eftirlit með beitingu ákvæða þessa 
samnings. 

2. Í því skyni að gera Skrifstofu erind- 
rekans, eða hverri þeirri annarri 

stofnun Sameinuðu þjóðanna, er 
koma kann í hennar stað, mögulegt 
að gefa skýrslur til hlutaðeigandi 
aðila hjá Sameinuðu þjóðunum, 
skuldbinda aðildarríkin sig til þess 
að láta þeim í té í viðeigandi formi 
upplýsingar og hagskýrslur, sem um 
er beðið og varða: 
a. stöðu flóttamanna, 
b. framkvæmd samnings þessa, og 
c. lög, reglugerðir og úrskurði, sem 

í gildi eru eða kunna síðar að 
ganga í gildi, varðandi flótta- 
menn. 

36. gr. 
Upplýsingar um landslög. 

Aðildarríkin skulu senda  fram- 
kvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna lög 
þau og reglugerðir, sem þau kunna að 

Article 34 

Naturalization. 

The Contracting States shall as far 
as possible facilitate the assimilation and 
naturalization of refugees. They shall in 
particular make every effort to expedite 
naturalization proceedings and to reduce 
as far as possible the charges and costs 
of such proceedings. 

CHAPTER VI 

Executory and Transitory Provisions. 

Article 35 
Co-operation of the National Authorities 

with the United Nations. 

1. The Contracting States undertake to 
co-operate with the Office of the 
United Nations High Commissioner 
for Refugees, or any other agency of 
the United Nations which may 
succeed it, in the exercise of its func- 

tions, and shall in particular facilitate 
its duty of supervising the applica- 
tion of the provisions of this Con- 
vention. 

2. In order to enable the Office of the 
High Commissioner or any other 
agency of the United Nations which 
may succeed it, to make reports to 
the competent organs of the United 
Nations, the  Contracting States 
undertake to provide them in the 
appropriate form with information 
and statistical data requested con- 
cerning: 
(a) the condition of refugees, 
(b) the implementation of this Con- 

vention, and 

(c) laws, regulations and decrees 
which are, or may hereafter be, 

in force relating to refugees. 

i Article 36 
Information on National Legislation. 

The Contracting States shall communi- 
cate to the Secretary-General of the Uni- 
ted Nations the laws and regulations
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setja til bess ad tryggja framkvæmd 
bessa samnings. 

37. gr. 
Afstada til fyrri samninga. 

Að teknu tilliti til 2. málsgreinar 28. 
greinar þessa samnings kemur hann, að 
því er snertir samband milli aðila að 
honum, í stað samkomulags frá 5. júlí 
1922, 31. maí 1924, 12. maí 1926, 30. júní 
1928 og 30. júlí 1935, samninganna frá 
28. október 1933 og 10. febrúar 1938, 
viðbótarsamnings frá 14. september 1939 
og samningsins frá 15. október 1946. 

VII. KAFLI 

Lokaákvæði. 

38. gr. 
Lausn deilumála. 

Sérhverri deilu milli aðila þessa samn- 
ings varðandi skýringu eða framkvæmd 
hans, sem ekki er hægt að leysa á annan 
hátt, skal vísa til Alþjóðadómstólsins að 
beiðni hvors deiluaðila sem er. 

39. gr. 
Undirritun, fullgilding og upptaka 

aðildar. 

1. Samningur þessi skal lagður fram til 
undirritunar í Genf 28. júlí 1951, og 
skal honum síðan komið til varð- 
veizlu hjá framkvæmdastjóra Sam- 
einuðu þjóðanna. Hann skal vera til 
undirritunar í Evrópuskrifstofu Sam- 
einuðu þjóðanna frá 28. júlí til 31. 
ágúst 1951, og skal aftur vera til und- 
irritunar í aðalstöðvum Sameinuðu 
þjóðanna frá 17. september 1961 til 
31. desember 1952. 

2. Samningur þessi skal vera til undir- 
ritunar fyrir öll aðildarríki Samein- 
uðu þjóðanna, og einnig fyrir hvert 
það annað ríki, sem boðin var þátt- 
taka í ráðstefnu sendiherra um stöðu 
flóttamanna og rikisfángslausra, eða 

ríki, sem Allsherjarþingið hefur boð- 
ið að undirrita hann. Hann skal full- 
giltur og fullgildingarskjölunum 

which they may adopt to ensure the 
application of this Convention. 

Article 37 

Relation to Previous Conventions. 

Without prejudice to article 28, para- 
graph 2, of this Convention, this Con- 

vention replaces, as between parties to 
it, the Arrangements of 5 July 1922, 31 

May 1924, 12 May 1926, 30 June 1928 

and 30 July 1935, the Conventions of 28 
October 1933 and 10 February 1938, the 
Protocol of 14 September 1939 and the 
Agreement of 15 October 1946. 

CHAPTER VII 

Final Clauses. 

Article 38 
Settlement of Disputes. 

Any dispute between parties to this 
Convention relating to its interpretation 
or application, which cannot be settled 
by other means, shall be referred to the 

International Court of Justice at the re- 
quest of any one of the parties to the 
dispute. 

Article 39 
Signature, Ratification and Accession. 

1. This Convention shall be opened for 
signature at Geneva on 28 July 1951 
and shall thereafter be deposited with 
the Secretary-General of the United 
Nations. It shall be open for signature 
at the European Office of the United 
Nations from 28 July to 31 August 
1951 and shall be re-opened for signa- 
ture at the Headquarters of the Uni- 
ted Nations from 17 September 1951 
to 31 December 1952. 

2. This Convention shall be open for 
signature on behalf of all States Mem- 
bers of the United Nations, and also 
on behalf of any other State invited 
to attend the Conference of Pleni- 
potentiaries on the Status of Refugees 
and Stateless Persons or to which an 
invitation to sign will have been add- 
ressed by the General Assembly. It 
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1. 

komið til vardveizlu hjá fram- 
kvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna. 

Frá 28. júlí 1951 skal ríkjum þeim, 
sem átt er við í 2. tölulið þessarar 
greinar, heimilt að gerast aðilar að 
þessum samningi. Upptaka aðildar er 
framkvæmd þannig, að aðildarskjal 

er afhent framkvæmdastjóra Samein- 
uðu þjóðanna. 

40. gr. 
Ákvæði um beitingu samningsins á 

sérstökum landsvæðum. 

Sérhvert ríki getur, um leið og það 
undirritar, fullgildir eða gerist aðili, 
lýst yfir að þessi samningur skuli 
taka til allra eða einhverra land- 
svæða, sem það fer með umboð fyrir 
i samskiptum þjóða í milli. Slík yfir- 
lýsing gengur í gildi samtímis gildis- 
töku samningsins fyrir hlutaðeigandi 
ríki. 
Hvenær sem er síðar, skal hver slík 

aukning gildissviðs gerð með tilkynn- 
ingu stílaðri til framkvæmdastjóra 
Sameinuðu þjóðanna og gilda frá 
nítugasta degi eftir að framkvæmda- 
stjórinn tók við þessari tilkynningu, 
eða frá gildistökudegi samningsins 
fyrir hlutaðeigandi ríki, hvort þessa 
sem síðar ber að. 

Að því er snertir þau landsvæði, sem 
samningur þessi er ekki látinn taka 
til við undirskrift, fullgildingu eða 

upptöku aðildar, skal sérhvert hlut- 
aðeigandi ríki athuga möguleikana á 
því, að gera nauðsynlegar ráðstafanir 
til þess að láta samning þenna taka 
til slíkra landsvæða, enda komi sam- 
þykki ríkisstjórna slíkra landsvæða 
til, þar sem það er nauðsynlegt af 
stjórnarfarslegum ástæðum. 

41. gr. 
Ákvæði um sambandsríki. 

Þegar um sambandsríki er að ræða, 
skulu eftirfarandi ákvæði gilda: 
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1. 

shall be ratified and the instruments 
of ratification shall be deposited with 
the Secretary-General of the United 
Nations. 
This Convention shall be open from 
28 July 1951 for accession by the 
States referred to in paragraph 2 of 
this article. Accession shall be effec- 
ted by the deposit of an instrument 
of accession with the Secretary-Gene- 
ral of the United Nations. 

Article 40 
Territorial Application Clause. 

Any State may, at the time of signa- 
ture, ratification or accession, declare 
that this Convention shall extend to 
all or any of the territories for the 
international relations of which it is 
responsible. Such a declaration shall 
take effect when the Convention en- 
ters into force for the State con- 
cerned. 
At any time thereafter any such ex- 
tension shall be made bv notification 
addressed to the Secretary-General of 
the United Nations and shall take 
effect as from the ninetieth day after 
the day of receipt by the Secretary- 
General of the United Nations of this 
notification, or as from the date of 
entry into force of the Convention for 
the State concerned, whichever is 

the later. 
With respect to those territories to 
which this Convention is not ex- 
tended at the time of signature, rati- 
fication or accession, each State con- 
cerned shall consider the possibility 
of taking the necessary steps in order 
to extend the application of this Con- 
vention to such territories subject, 
where necessary for constitutional 
reasons, to the consent of the Govern- 
ments of such territories. 

Article 41 

Federal Clause. 

In the case of a Federal or non-uni- 

tary State, the following provisions shall 
apply:



Að því er tekur til þeirra greina 
samnings þessa, sem falla undir lög- 

sögu löggjafarvalds sambandsríkis- 
ins, skulu skyldur ríkisstjórnar sam- 
bandsríkisins að þessu marki vera 
hinar sömu og þeirra aðildarríkja, 
sem ekki eru sambandsríki. 

Að því er tekur til þeirra greina 
samnings þessa, sem falla undir lög- 

sögu einstakra ríkja í sambandsrík- 
inu, fylkja eða kantóna, sem sam- 
kvæmt stjórnarskipun sambandsrík- 
isins geta ekki sett lög, skal sam- 
bandsríkisstjórnin svo fljótt sem 
mögulegt er vekja athygli viðeigandi 
stjórnvalda ríkja, fylkja eða kan- 
tóna á slíkum greinum og senda þeim 
meðmæli sín með þeim. 

Sambandsríki, sem er aðili að samn- 
ingi þessum, skal, eftir beiðni ein- 
hvers annars aðildarríkis, sem borin 
er fram fyrir milligöngu fram- 
kvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, 
láta í té skýrslu um lög og venjur 
sambandsríkisins og hinna einstöku 
hluta þess, varðandi hvert einstakt 
ákvæði samningsins, þar sem sýnt sé 
í hve ríkum mæli því ákvæði sé veitt 
gildi með löggjöf eða öðrum hætti. 

42. gr. 
Fyrirvarar. 

Sérhvert ríki getur, um leið og það 
undirritar, fullgildir eða gerist aðili, 
gert fyrirvara um greinar samnings- 
ins að undanteknum 1., 3., 4., 16. (1), 

33. og 36.—46. gr., að báðum með- 
töldum. 
Sérhvert ríki, sem gert hefur fyrir- 
vara i samræmi við ákvæði 1. töluliðs 
þessarar greinar, getur hvenær sem 
er tekið slíkan fyrirvara aftur með 
tilkynningu þar um, stíilaðri til fram- 
kvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna. 

43. gr. 
Gildistaka. 

Samningur þessi gengur í gildi á 
nitugasta degi, talið frá þeim degi, er 
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(a) With respect to those articles of this 74 
Convention that come within the le- 9. des. 

(b) 

(c) 

gislative jurisdiction of the federal 
legislative authority, the obligations 
of the Federal Government shall to 
this extent be the same as those of 
Parties which are not Federal 
States; 

With respect to those articles of this 
Convention that come within the le- 
gislative jurisdiction of constituent 
States, provinces or cantons which 

are not, under the constitutional 

system of the federation, bound to 

take legislative action, the Federal 

Government shall bring such articles 
with a favourable recommendation 
to the notice of the appropriate au- 
thorities of states, provinces or can- 

tons at the earliest possible moment. 
A Federal State Party to this Con- 
vention shall, at the request of any 
other Contracting State transmitted 
through the Secretary-General of the 
United Nations, supply a statement 
of the law and practice of the 
Federation and its constituent units 
in regard to any particular pro- 
vision of the Convention showing 
the extent to which effect has been 
given to that provision by legisla- 
tive or other action. 

Article 42 

Reservations. 

At the time of signature, ratification 
or accession, any State may make re- 
servations to articles of the Conven- 

tion other than to articles 1, 3, 4, 16 

(1), 33, 36—46 inclusive. 

Any State making a reservation in 
accordance with paragraph 1 of this 
article may at any time withdraw the 
reservation by a communication to 
that effect addressed to the Secretary- 
General of the United Nations. 

Article 43 
Entry into force. 

This Convention shall come into force 

on the ninetieth day following the
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sjötta fullgildingar- eða aðildarskjal- 
ið er afhent. 

2. Að því er tekur til sérhvers ríkis, sem 
fullgildir samninginn eða gerist aðili 
að honum eftir að sjötta fullgilding- 
ar- eða aðildarskjalið var afhent, skal 
samningurinn ganga í gildi á nítug- 
asta degi frá þeim degi að telja, er 
slíkt ríki afhenti fullgildingar- eða 
aðildarskjal sitt. 

44. gr. 
Uppsögn. 

1. Sérhvert aðildarríki getur hvenær 
sem er sagt samningi þessum upp 
með tilkynningu stílaðri til fram- 
kvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna. 

2. Slík uppsögn skal taka gildi, að því 
er snertir hlutaðeigandi aðildarríki, 
einu ári eftir að framkvæmdastjóri 
Sameinuðu þjóðanna tók við henni. 

3. Hvert það ríki, sem gefið hefur yfir- 
lýsingu eða tilkynningu samkvæmt 
40. gr. getur hvenær sem er síðar, 
með tilkynningu til framkvæmda- 
stjóra Sameinuðu þjóðanna, lýst því 
yfir, að samningurinn skuli hætta að 
taka til slíks landsvæðis þegar eitt 
ár er liðið frá því að framkvæmda- 
stjórinn tók við slíkri tilkynningu. 

45. gr. 
Endurskoðun. 

1. Sérhvert aðildarríki getur hvenær 
sem er með tilkynningu, stílaðri til 
framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóð- 
anna, krafizt endurskoðunar á samn- 

ingi þessum. 
2. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna 

skal mæla með þeim ráðstöfunum, 
ef nokkrar eru, sem gera ber eftir 
slíkri beiðni. 

46. gr. 
Tilkynningar framkvæmdastjóra 

Sameinuðu þjóðanna. 

Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóð- 
anna skal tilkynna öllum aðildarríkjum 
Sameinuðu þjóðanna og þeim ríkjum 
öðrum, sem nefnd eru í 39. gr.: 

day of deposit of the sixth instru- 
ment of ratification or accession. 

2. For each State ratifying or acceding 
to the Convention after the deposit 
of the sixth instrument of ratification 

or accession, the Convention shall 

enter into force on the ninetieth day 
following the date of deposit by such 
State of its instrument of ratification 

or accession. 

Article 44 
Denunciation. 

1. Any Contracting State may denounce 
this Convention at any time by a noti- 
fication addressed to the Secretary- 
General of the United Nations. 

2. Such denunciation shall take effect 
for the Contracting State concerned 
one year from the date upon which 
it ís received by the Secretary-General 
of the United Nations. 

3. Any State which has made a declara- 
tion or notification under article 40 
may, at any time thereafter, by a 
notification to the Secretary-General 
of the United Nations, declare that 
the Convention shall cease to extend 
to such territory one year after the 
date of receipt of the notification by 
the Secretary-General. 

Article 45 

Revision. 

1. Any Contracting State may request 
revision of this Convention at any 
time by a notification addressed to 
the Secretary-General ot the United 
Nations. 

2. The General Assembly of the United 
Nations shall recommend the steps, if 

any, to be taken in respect of such 
request. 

Article 46 
Notifications by the Secretary-General 

of the United Nations. 

The Secretary-General of the United 
Nations shall inform all Members of the 

United Nations and non-member States 

referred to in article 39:



a. yfirlýsingar og tilkynningar í sam- 
ræmi við B-lið 1. greinar; 

b. undirskriftir, fullgildingar og upp- 
töku aðildar í samræmi við 39. gr.; 

c. yfirlýsingar og tilkynningar í sam- 
ræmi við 40. gr.; 

d. fyrirvara og afturkallanir í samræmi 
við 42. gr.; 

e. gildistökudag samnings þessa í sam- 
ræmi við áð. gr.; 

f. uppsagnir og tilkynningar í sam- 
ræmi við 44. gr.; 

gs. beiðnir um endurskoðun í samræmi 
við 45. gr. 

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir, 

sem til þess hafa fengið fullt umboð, 
undirritað þenna samning, hver fyrir 
hönd sinnar ríkisstjórnar. 

Gert í Genf í dag, tuttugasta og átt- 
unda dag júlímánaðar nítján hundruð 
fimmtíu og eitt, í einu eintaki, en hinn 

enski og franski texti þess skulu jafn- 
gildir, og skal það varðveitt í skjalasafni 
Sameinuðu þjóðanna og staðfest afrit 
þess skulu afhent öllum aðildarríkjum 
Sameinuðu þjóðanna og þeim ríkjum 
öðrum, sem nefnd eru í 39. gr. 

Fylgiskjal. 

1. gr. 
1. Ferðaskirteini það, sem um ræðir í 

28. gr. þessa samnings, skal vera á- 

þekkt fyrirmynd þeirri, sem fylgir 
hér með. 

2. Skirteinið skal gefið út á að minnsta 
kosti tveim tungumálum og sé annað 
þeirra enska eða franska. 

2. gr. 
Að teknu tilliti til reglugerða útgáfu- 

landsins, má telja börn með í ferðaskir- 
teini foreldris eða, í undantekningartil- 

fellum, í ferðaskírteini annars fullorð- 

ins flóttamanns. 
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(a) 
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Of declarations and notifications in 74 
accordance with section B of article 9. des. 

1; 
Of signatures, ratifications and 
accessions in accordance with ar- 

ticle 39; 

Of declarations and notifications in 

accordance with article 40; 
Of reservations and withdrawals in 

accordance with article 42; 

Of the date on which this Convention 
will come into force in accordance 

with article 43; 
Of denunciations and notifications 

in accordance with article 44; 

Of requests for revision in ac- 
cordance with article 45. 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(9) 

In faith whereof the undersigned, duly 
authorized, have signed this Convention 
on behalf of their respective Govern- 
ments. 

Done at Geneva, this twenty-eighth day 
of July, one thousand nine hundred and 

fifty-one, in a single copy, of which the 
English and French texts are equally 
authentic and which shall remain de- 

posited in the archives of the United 
Nations, and certified true copies of 
which shall be delivered to all Members 
of the United Nations and to the non- 

member States referred to in article 39. 

Schedule. 

Paragraph 1 
1. The travel document referred to in 

article 28 of this Convention shall be 
similar to the specimen annexed 
hereto. 

2. The document shall be made out in 
at least two languages, one of which 
shall be English or French. 

Paragraph 2 
Subject to the regulations obtaining 

in the country of issue, children mav be 
included in the travel document of a 
parent or, in exceptional circumstances, 
of another adult refugee.
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9. des. 

3. gr. 
Gjald það, sem tekið er fyrir útgáfu 

skirteinis, skal ekki vera hærra en lægsta 

gjald fyrir vegabréf ríkisborgara lands- 
ins. 

4. gr. 
Þegar ekki er um sérstakar ástæður 

eða undantekningar-tilfelli að ræða, skal 
skírteinið látið gilda fyrir eins mörg lönd 
og mögulegt er. 

5. gr. 
Skírteinið skal gilda í annaðhvort eitt 

eða tvö ár, eftir vild þess stjórnvalds, 
sem gefur það út. 

6. gr. 
1. Endurnýjun eða framlenging á gildi 

skírteinisins heyrir undir stjórn- 
valdið, sem gaf það út, á meðan eig- 
andi þess hefur ekki tekið sér lög- 
legt aðsetur í öðru landi og dvelur 
löglega í landi nefnds stjórnvalds. 
Útgáfa nýs skirteinis heyrir með 
sömu skilyrðum undir stjórnvald- 
ið, sem gaf fyrra skirteinið út. 

2. Sendiherrum og ræðismönnum, sem 

til þess hafa sérstaka heimild, skal 
gefið fullt umboð til þess að fram- 
lengja gildi ferðaskirteina, sem rík- 
isstjórnir þeirra hafa gefið út, þó 
ekki til lengri tíma en sex mánaða. 

3. Aðildarríkin skulu taka til velviljaðr- 
ar athugunar að endurnýja eða fram- 
lengja gildi ferðaskirteina eða að gefa 
út ný skírteini til handa flóttamönn- 
um, sem ekki hafa lengur löglegt að- 
setur í löndum þeirra og geta ekki 
fengið ferðaskírteini frá landi, þar 

sem þeir hafa löglegt aðsetur. 

7. gr. 
Aðildarríkin skulu viðurkenna gildi 

skírteina, sem gefin eru út í samræmi við 
ákvæði 28. gr. þessa samnings. 

8. gr. 
Þar til bær stjórnvöld í landi þvi, 

sem flóttamaðurinn æskir að fara til, 

skulu árita skírteini hans, ef þau eru 
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Paragraph 3 
The fees charged for issue of the docu- 

ment shall not exceed the lowest scale of 
charges for national passports. 

Paragraph 4 
Save in special or exceptional cases, 

the document shall be made valid for 
the largest possible number of coun- 
tries. 

Paragraph 5 
The document shall have a validity of 

either one or two years, at the discretion 
of the issuing authority. 

Paragraph 6 
1. The renewal or extension of the vali- 

dity of the document is a matter for 
the authority which issued it, so long 
as the holder has not established law- 
ful residence in another territory and 
resides lawfully in the territory of 
the said authority. The issue of a new 
document is, under the same condi- 
tions, a matter for the authority 

which issued the former document. 
2. Diplomatic or consular authorities, 

specially authorized for the purpose, 
shall be empowered to extend, for a 
period not exceeding six months, the 
validity of travel documents issued 
by their Governments. 

3. The Contracting States shall give 
sympathetic consideration to renew- 
ing or extending the validity of travel 
documents or issuing new documents 
to refugees no longer lawfully resi- 
dent in their territory who are unable 
to obtain a travel document from the 
country of their lawful residence. 

Paragraph 7 
The Contracting States shall recognize 

the validity of the documents issued in 
accordance with the provisions of article 
28 of this Convention. 

Paragraph 8 
The competent authorities of the 

country to which the refugee desires to 
proceed shall, if they are prepared to



reiðubúin að taka við honum og vega- 
bréfsáritun er nauðsynleg. 

9. gr. 
1. Aðildarríkin undirgangast að veita 

flóttamönnum vegabréfsáritun til 
ferðar yfir lönd þeirra, ef þeir hafa 

fengið vegabréfsáritun til ákvörðun- 
arlandsins. 
Synja má um slíkar vegabréfsáritanir 
af þeim ástæðum, sem myndu rétt- 

læta synjun um vegabréfsáritun fyrir 
hvaða útlending sem væri. 

Do
 

10. gr. 
Gjöld fyrir vegabréfsáritanir, er heim- 

ila för úr landi, komu til lands eða för 
yfir land, skulu eigi vera hærri en lægstu 
gjöld fyrir áritanir á erlend vegabréf. 

11. gr. 
Þegar flóttamaður hefur löglega tekið 

sér aðsetur í landi annars aðildarríkis, 
skal útgáfa nýs skírteinis samkvæmt 
skilmálum og skilyrðum 28. gr. hvíla á 
þar til bæru stjórnvaldi þess lands og 
er flóttamanni rétt að snúa sér til þess. 

12. gr. 
Stjórnvald, sem gefur út nýtt skir- 

teini, skal taka aftur eldra skirteinið og 
endursenda það til útgáfulandsins, ef 

það er tekið fram í skírteininu að það 
skuli þannig endursent, ella skal það 
taka skirteinið og ógilda það. 

13. gr. 
1. Sérhvert aðildarríki undirgengst, að 

eigandi ferðaskirteinis, er það hefur 
gefið út í samræmi við 28. gr. þessa 
samnings, megi koma inn í land bess 
hvenær sem er meðan það er í gildi. 

2. Að teknu tilliti til ákvæða undanfar- 
andi töluliðs, getur aðildarríki kraf- 
izt þess að skirteinishafinn fullnægi 
þeim formsskilyrðum, sem tiltekin 
kunna að vera að því er snertir för úr 
landi þess eða endurkomu þangað. 

165 1955 

admit him and if a visa is required, affix 74 
a visa on the document of which he is 

the holder. 

Paragraph 9 
1. The Contracting States undertake to 

issue transit visas to refugees who 
have obtained visas for a territory 
of final destination. 

2. The issue of such visas may be re- 
fused on grounds which would justify 
refusal of a visa to any alien. 

Paragraph 10 
The fees for the issue of exit, entry or 

transit visas shall not excecd the lowest 
scale of charges for visas on foreign pass- 

ports. 

Paragraph 11 
When a refugee has lawfully taken up 

residence in the territory of another Con- 

tracting State, the responsibility for the 

issue of a new document, under the 

terms and conditions of article 28, shall 

be that of the competent authority of 

that territory, to which the refugee shall 
be entitled to apply. 

Paragraph 12 
The authority issuing a new document 

shall withdraw the old document and 

shall return it to the contry of issue if 
itis stated in the document that it should 

be so returned; otherwise it shall with- 

draw and cancel the document. 

Paragraph 13 
1. Each Contracting State undertakes 

that the holder of a travel document 
issued by it in accordance with ar- 
ticle 28 of this Convention shall be 
readmitted to its territory at any time 
during the period of its validity. 

2. Subject to the provisions of the pre- 
ceding sub-paragraph, a Contracting 
State may require the holder of the 
document to comply with such for- 
malities as may be prescribed in re- 
gard to exit from or return to its 
territory. 

22 

9. des.
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74 3. Í undantekingartilfellum eða þegar 
9. des. flóttamanni er leyfð dvöl í ákveðinn 

tíma þegar skírteinið er gefið út. á- 
skilja samningsríkin sér rétt til þess 
að takmarka tímann, sem flótta- 

manninum er heimil endurkoma, við 

ákveðinn tíma, er eigi sé skemmri en 
þrír mánuðir. 

14. gr. 
Að teknu tilliti einungis til ákvæða 13. 

gr. skulu ákvæði þessa fylgiskjals á 
engan hátt hafa áhrif á lög og reglugerð- 
ir, er gilda um skilyrði fyrir komu til 
landa aðildarríkjanna, ferðum yfir þau, 
aðsetri og upptöku bólfestu í þeim, svo 
og fyrir brottför úr þeim. 

15. gr. 
Hvorki útgáfa skírteinisins né komur 

til landsins samkvæmt því ákveða eða 
hafa áhrif á stöðu eiganda þess, sér i 

lagi að því er varðar ríkisfang. 

16. gr. 
Útgáfa skírteinisins veitir eiganda 

þess á engan hátt vernd sendiherra eða 
ræðismanns landsins, sem gefur það út, 
og veitir ekki þessum aðilum. rétt til að 
láta slíka vernd í té. 

Viðauki. 

Fyrirmynd að ferðaskirteini. 

Skírteinið skal vera í bæklings formi 
(nálægt 15 X 10 sentímetrar). 

Mælt er með því, að það sé þannig 
prentað, að auðvelt sé að greina útstrik- 
anir og breytingar, sem gerðar eru efna- 
fræðilega eða á annað hátt og að orðin 
„Samningur frá 28. júlí 1951“ séu prent- 
uð í samfelldri endurtekningu á sér- 
hverri síðu á tungumáli útgáfulandsins. 
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3. The Contracting States reserve the 
right, in exceptional cases, or in cases 

where the refugee's stay is authorized 
for a specific period, when issuing 
the - document, to limit the period 

during which the refugee may return 
to a period of not less than three 
months. 

Paragraph 14 
Subject only to the terms of paragraph 

13, the provisions of this Schedule in no 
way affect the laws and regulations 
governing the conditions of admission 
to, transit through, residence and estab- 
lishment in, and departure from, the 

territories of the Contracting States. 

Paragraph 15 
Neither the issue of the document nor 

the entries made thereon determine or 
affect the status of the holder, parti- 
cularly as regards nationality. 

Paragraph 16 
The issue of the document does not in 

any way entitle the holder to the pro- 
tection of the diplomatic or consular au- 
thorities of the country of issue, and does 

not confer on these authorities a right 
af protection. 

Annex. 

Special Travel Document. 

The document will be in booklet form 
(approximately 15X10 centimetres). 

It is recommended that it be so printed 
that any erasure or alteration by chemi- 
cal or other means can be readily detec- 
ted, and that the words “Convention of 
28 July 1951” be printed in continuous 
repetition on each page, in the language 
of the issuing country. 

  

(Kápa bæklingsins.) 

FERÐASKÍRTEINI 

(Samningur frá 28. júlí 1951.) 

(Cover of booklet.) 

TRAVEL DOCUMENT 

(Convention of 28 July 1951.) 
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Nr. 2... NO. 2... 

(1) (1) 

FERÐASKÍRTEINI TRAVEL DOCUMENT 

(Samningur frá 28. júlí 1951.) (Convention of 28 July 1951.) 

Skirteini þetta gengur úr gildi ........ This document expires on ............ 

nema gildi þess sé framlengt eða endur- unless its validity is extended or renewed. 
nýjað. 

Nafn 20... Name ......0.0000 0000 

Skirnarnöfn ...........000.0000..00.. Forename(s) .......00000.000 00... 

Í fylgd með skírteinishafa er(u) ...... Accompanied by ............... child 
barn (börn). (children). 

1. Skírteini þetta er gefið út einungis 1. This document is issued solely with 
með það fyrir augum að veita eiganda 
þess ferðaskírteini, sem komið geti í 
stað vegabréfs. Það skerðir ekki og 
hefur engin áhrif á ríkisborgararétt 
eiganda þess. 
Eiganda er heimilt að koma aftur til 
FER [hér skal nefna land 
þess stjórnvalds, sem gefur skir- 
teinið ut] hinn eða 
fyrr, nema seinni dagsetning sé til- 
tekin hér á eftir. (Tími sá, sem eig- 

anda er leyfð endurkoma má ekki 
vera skemmri en þrír mánuðir. | 

#00... 

Ef eigandi sezt að í öðru landi en því, 

sem gaf þetta skírteini út, verður 

hann, ef hann vill ferðast á ný, að 

sækja um nýtt skírteini til hlutaðeig- 
andi stjórnvalda aðseturslands síns. 
ÍStjórnvald það, sem gefur hið nýja 
skírteini út, skal taka aftur hið eldra 
ferðaskirteini og endursenda það 
stjórnvaldi því, sem gaf það út.|?) 

a view to providing the holder with a 
travel document which can serve in 
lieu of a national passport. It is with- 
out prejudice to and in no way affects 
the holder's nationality. 
The holder is authorized to return to 

[state here the country whose 
authorities are issuing the document] 
on or before ......0000 0000... 
unless some later date is hereafter 
specified. [The period during which 
the holder is allowed to return must 
not be less than three months. 
Should the holder take up residence 
in a country other than that which 
issued the present document, he 

must, if he wishes to travel again, 

apply to the competent authorities of 
his country of residence for a new 
document. [The old travel document 
shall be withdrawn by the authority 
issuing the new document and re- 
turned to the authority which issued 
it.]1) 

  

(Skirteini þetta er .. síður fyrir utan 
kápu.) 

(This document contains pages, 
exclusive of cover.) 

  

1) Setninguna í hornklofunum skulu ríkis- 

stjórnir, þær sem þess óska, færa inn. 

1) The sentence in brackets to be inserted by 

Governments which so desire,
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(2) (2) 
Fæðingarstaður og fædingardagur ..... Place and date of birth .............. 

Staða .....000020 0 Occupation ......00000000 00. 
Núverandi aðsetursstaður „........... Present residence ...........0...0.2.. 

Hæð .......00.. 0 

Háralitur 

Augnalitur 
Nef 

Litarháttur 

Sérkenni 

Börn í fylgd með skírteinishafa: 

Nöfn Skirnarnöfn Fæðingarstaður 

og fæðingardagur 

Kyn 

eee eee eee eee eee eee er eee eee 

0... 

*Strikið út það, sem ekki á við. 

(Skírteini þetta er .. síður fyrir utan 
kápu.) 

NK eee essere 

0... 

Colour of eyes 
NOse 2... 
Shape of face 
Complexion .....000000 000... 
Special peculiarities 

00... 

00... 

0... 

Children accompanying holder 

Name Forename(s) Place and Sex 

date of birth 

0... 

0... 0... 

OK KR 

0... 000... 0... 

*Strike out whichever does not apply. 

(This document contains 

exclusive of cover.) 

pages, 

  

(3) 
Mynd skírteinishafa og stimpill stjórn- 

valds þess, er skirteinið gefur út. 
Fingraför skírteinishafa (sé þeirra 

krafizt). 
Undirskrift skírteinishafa 

(Skírteini þetta er .. síður fyrir utan 
kápu.) 

(3) 
Photograpk of holder and stamp of 

issuing authority. 
Finger-prints of holder (if required). 

00... 

sr... 

(This document contains 

exclusive of cover.) 

pages, 

  

(4) 
1. Skírteini þetta gildir fyrir eftirtalin 

lönd: 

ANNO NON RON NOR RON NN 

(4) 
1. This document is 

following countries: 
valid for the 

sr... 

#0... 0... 0... eee eet eee eee 

0... 0...
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2. Skjal það eða skjöl, sem útgáfa þessa 
skírteinis byggist á: 

OK RN eee seer eee 

Utgefid i … eet se. 

Dagsetning 

Undirskrift og stimpill 
stjórnvalds, sem gefur 

skirteinið út: 
Gjald greitt: 

(Skirteini þetta er .. síður fyrir utan 

2. Document or documents on the basis 
of which the present document is 
issued: 

sr... 

00... 

Signature and stamp of authority 
issuing the document: 

Fee paid: 

(This document contains 

exclusive of cover.) 

pages, 

  

kápu.) 

(5) 
Framlenging eða endurnýjun. 

Gjald greitt: Frá 2000... 

Til seere: 

Gert i ............ Dagsetning ....... 

Undirskrift og stimpill 
stjórnvalds, sem fram- 

lengir eða endurnýjar 
skirteinið: 

Framlenging eða endurnýjun. 

Gjald greitt: Frá 

Til 

Dagsetning Gert í #0... IJASSCLYLINE seseree 

Undirskrift og stimpill 
stjórnvalds, sem fram- 

lengir eða endurnýjar 
skirteinið: 

(Skírteini þetta er .. síður fyrir utan 

(5) 
Extension or renewal of validity 

Fee paid: From .............. 

TO seeeseseeereveeee 

Done at ............ Date.......... 

Signature and stamp of 
authority extending or re- 
newing the validity of the 

document: 

Extension or renewal of validity 

Fee paid: 00... 

Signature and stamp of 
authority extending or re- 
newing the validity of the 

document: 

(This document contains 

exclusive of cover.) 
pages, 

  

kápu.) 

(6) 
Framlenging eða endurnýjun. 

Gjald greitt: Frá ............. 

Til .............. 

(6) 
Extension or renewal of validity 

Fee paid: 

00.00.0000... 

1955 
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9. des.
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TA Gert i ............ Dagsetning ....... Done at ...........… Date .......... 
9. des. Undirskrift og stimpill 

stjórnvalds, sem fram- 

lengir eða endurnýjar 
skirteinið: 

Framlenging eða endurnýjun. 

Gjald greitt: Frá .............. 

Til 20... 

Gert í ...........… Dagsetning ..... AR 

Undirskrift og stimpill 
stjórnvalds, sem fram- 

lengir eða endurnýjar 
skirteinið: 

(Skírteini þetta er .. síður fyrir utan 
kápu.) 

Signature and stamp of 
authority extending or re- 
newing the validity of the 

docunient: 

Extension or renewal of validity 

Fee paid: From .............. 

TO cc 

Done at 20.00.0000... Date.......... 

Signature and stamp of 
authority extending or re- 
newing the validity of the 

document: 

(This document contains pages, 
exclusive of cover.) 

  

(7—32) 

Åritanir. 

Nafn skirteinishafa verður að endur- 

taka í sérhverri áritun. 

(Skírteini þetta er .. 
kápu.) 

síður fyrir utan 

(7—32) 

Visas. 

The name of the holder of the docu- 
ment must be repeated in each visa. 

(This document contains pages, 
exclusive of cover.) 

75 LOG 
8. des. 

um breyting á lögum nr. 90 25. nóv. 1954, um tollskrå o. fl. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir aa-lið 3. gr. kemur nýr liður, svo hljóðandi: 

bb. Að fella niður aðflutningsgjöld af fræðslukvikmyndum og fræðandi skugga- 
myndum, sem fræðslumálastjórnin flytur inn og fær frá viðurkenndum erlendum 

vísinda- og menntastofnunum. 

2. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

gr. 

Gjört í Reykjavík, 8. desember 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson.
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AUGLYSING 

um aðild Íslands að samkomulagi hinna Norðurlandanna frå 22. mai 1954, um 

að leysa ríkisborgara þessara landa undan skyldu til að hafa í höndum vegabréf 

og dvalarleyfi við dvöl í öðru norrænu landi en heimalandinu. 

Með erindaskiptum milli Íslands og Danmerkur, dags. 11. og 20. október 1955, 
Íslands og Finnlands, dags. 3. og 9. nóvember 1955, Íslands og Noregs, dags. 14. nóv- 
ember 1955, og Íslands og Svíþjóðar, dags. 3. nóvember 1955, hefur verið gengið frá 
aðild Íslands að samkomulagi hinna Norðurlandanna frá 22. maí 1954, um að leysa 

ríkisborgara þessara landa undan skyldu til að hafa í höndum vegabréf og dvalarleyfi 
við dvöl í öðru norrænu landi en heimalandinu. 

Jafnframt hefur Ísland um leið gerzt aðili að samkomulagi hinna Norðurland- 
anna frá 14. júlí 1952, um skyldu til að veita aftur viðtöku ólöglega innfluttum 
útlendingum. 

Gildistaka aðildar Íslands að framangreindum Norðurlandasamningum miðast 
við 1. desember 1955. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 9. desember 1955. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta skemmtanaskatt 

með viðauka árið 1956. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 

Skemmtanaskatt samkvæmt lögum nr. 56 31. maí 1927 skal árið 1956 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 Reykjavik, 16. desember 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson. 

1955 
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77 

16. des.
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um breyting á lögum nr. 111 27. des. 1954, um greiðslu verðlagsuppbótar 

á laun opinberra starfsmanna. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
1. gr. laganna orðist svo: 

Frá 1. jan. 1956 skal greiða verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna 
samkvæmt kaupgjaldsvísitölu þeirri, sem um ræðir í 2. gr., að viðbættum 10 stigum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1956, og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 46 1955, 

um breyting á lögum nr. 111 27. des. 1964, um greiðslu verðlagsuppbótar á laun 
opinberra starfsmanna. 

Gjört í Reykjavík, 17. desember 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 

um framlenging á gildi III. kafla laga nr. 100/1948, um dýrtíðarráðstafanir 

vegna atvinnuveganna. 

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

bykki 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. 1956 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 eða afhending 
fyrirtækja á eigin framleiðslu. Einnig er undanþegin söluskatti samkv. 22. gr. umboðs- 

þóknun 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 

yreiða söluskatt sem hér segir:
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a. 2% af sölu eða afhendingu smásala eða småsålufyrirtækja, þar með talin pönt- 79 
unarfélög, enda hafi aðilar þessir eða aðilar í félagi eða í sambandi við þá ekki 24. des. 
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. Í öðrum umboðssöluviðskiptum skal smásali eða annar 
umboðssali greiða söluskatt af öllu heildarandvirði varanna frá sér. 
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 í vörum eða í þjón- 
ustu, skal miða við almennt sangverð í sams konar viðskiptum. Komi upp ágrein- 
ingur um það, hvað sé almennt gangverð í viðskiptum af þessu tagi eða hvort um 
sams konar viðskipti sé að ræða, sker ríkisskattanefnd úr þeim ágreiningi til 
fullnaðar. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1956. 

Gjört að Bessastöðum, 24. desember 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Eysteinn Jónsson. 

AUGLÝSING 80 
- 9. des. 

um framlengingu viðskipta- og greidslusamnings milli Íslands og Ísrael. 

Með erindaskiptum milli sendiráða Íslands og Ísraels í Stokkhólmi, dags. 3. og 
9. maí 1955, var viðskipta- og greiðslusamningur milli Íslands og Ísraels frá 18. maí 
1953 (Stj.tíð., A. 60/1953) framlengdur óbreyttur til 18. maí 1956. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 9. desember 1955. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 
23
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81 AUGLYSING 
9. des. - 

um vidskiptasamkomulag milli Islands og Danmerkur. 

Hinn 30. marz 1955 var undirritad i Reykjavik samkomulag um vidskipti milli 
Islands og Danmerkur. 

Samkomulagid gildir fyrir timabilid 15. marz 1955 til 14. marz 1956. 
Samkvæmt samkomulaginu er gert ráð fyrir, að frá Íslandi verði m. a. flutt út 

saltsild, saltfiskur, niðursoðnar sjávarafurðir og söltuð hrogn, enn fremur sildar- 
mjöl og sildarlýsi. 

Innflutningur frá Danmörku mun heimilaður á sama hátt og verið hefur undan- 
farin ár. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 9. desember 1955. 

Kristinn Guðmundsson.   
Magnús V. Magnússon. 

82 AUGLÝSING 
9. des. 

um framlengingu á greiðslusamningi milli Íslands og Rúmeníu. 

Hinn 12. október 1955 var undirritað í Genf samkomulag um, að framlengja 
viðskipta- og greiðslusamning Íslands og Rúmeníu frá 13. apríl 1954 (Stj.tíð., A. 74 
1954) óbreyttan til ársloka 1956. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 9. desember 1955. 

Kristinn Guðmundsson.   
Magnús V. Magnússon. 

83 AUGLÝSING 
9. des. 

um framlengingu viðskipta- og greiðslusamnings Íslands og Ungverjalands. 

Hinn 23. nóvember 1955 var undirrituð í Budapest bókun um, að framlengja 
viðskipta- og greiðslusamning Íslands og Ungverjalands frá 6. marz 1953 (Stj.tíð. A. 
53/1953) óbreyttan til ársloka 1956. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 9. desember 1955. 

Kristinn Guðmundsson.   
Magnús V. Magnússon.
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AUGLYSING 84 

um nyjan greidslusamning milli fslands og Austurrikis. 

Hinn 23. mai 1955 var undirrituð í Vínarborg bókun um nýjan greidslusamning 
milli Íslands og Austurríkis, er komi í stað greiðslusamningsins frá 6. júní 1952 
(Stj.tíð., A. 77/1952). 

Gildistími samningsins er óákveðinn, en fellur úr gildi, ef greiðslubandalag 

Evrópu hættir starfsemi sinni. Uppsagnarfrestur er 3 mánuðir. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 9. desember 1955. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

  

AUGLÝSING jó 
- - 9. des. 

um vidskiptasamkomulag milli Islands og Ítalíu. 

. Hinn 24. október 1955 var undirritaður í Rómaborg vidskiptasamningur milli 
Íslands og Ítalíu og gildir hann fyrir tímabilið 1. nóvember 1955 til 1. október 1956. 

Samkvæmt samningnum er gert ráð fyrir því, að vörukaup Íslendinga í Ítalíu 
verði verulega aukin á samningstímabilinu. 

Samningnum fylgja tveir listar yfir ítalskar vörur, sem fluttar skulu til Íslands 
á samningstímabilinu, sá fyrri sem háður er innflutningshömlum á Íslandi og sá 
síðari yfir vörur, sem frjálst er að flytja inn á Ítalíu. 

Allur innflutningur á íslenzkum afurðum til Ítalíu er algerlega frjáls. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt, 

Utanríkisráðuneytið, 9. desember 1955. 

Kristinn Guðmundsson. 
Magnús V. Magnússon. 

AUGLÝSING 36 
9. des. 

um viðskiptasamkomulag milli Íslands og Sovétríkjanna. 

Hinn 23. september 1965 var undirritað í Moskva samkomulag um viðskipti milli 
Íslands og Sovétríkjanna. 

Samkomulag þetta gildir frá 1. janúar 1956 til 31. desember 1956 og er gert í sam- 
ræmi við ákvæði viðskipta- og greiðslusamningsins milli Íslands og Sovétríkjanna 
frá 1. ágúst 1963 (Stj.tíð., A. 51/1953). 

Samkvæmt samkomulaginu er gert ráð fyrir, að frá Íslandi verði flutt út á tíma- 
bilinu 20 þúsund tonn af frystum fiskflökum, 15 þúsund tonn af saltsild og aðrar 
vörur fyrir 2 milljónir króna.
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86 Helztu útflutningsvörur frá Sovétríkjunum verða brennsluoliur, benzin, korn- 
9. des. vörur, sement, steypustyrktarjårn, jårnpipur, aðrar vörur úr járni, timbur, koks og 

kol. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 9. desember 1955. 

Kristinn Guðmundsson.   
Magnús V. Magnússon. 

87 AUGLYSING 
9. des. 

um samkomulag um viðskipti milli Íslands og Tékkóslóvakíu. 

Hinn 24. september 1955 var undirritað í Prag samkomulag um viðskipti milli 
Íslands og Tékkóslóvakíu á tímabilinu 1. september 1955 og 31. ágúst 1956. 

Samkomulag þetta er gert í samræmi við ákvæði viðskipta- og greiðslusamn- 
ingsins við Tékkóslóvakíu frá 31. ágúst 1954 (Stj.tíð., A. 86/1954). 

Gert er ráð fyrir, að Íslendingar selji til Tékkóslóvakíu á tímabilinu 8 þúsund 
tonn af frystum fiski, 1 þúsund tonn af síld auk landbúnaðarafurða og niðursoð- 
inna fiskafurða. 

Til Íslands er gert ráð fyrir innflutningi m. a. í járn- og stálvörum, vefnaðar- 
vörum, skófatnaði, bifreiðum, vélum, gleri og glervörum, sykri, sementi o. fl. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 9. desember 1955. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

88 AUGLYSING 
9. des. 

um vidskiptasamning milli Íslands og Kúbu. 

Hinn 3. október 1955 var undirritaður í Washington viðskiptasamningur milli 
Íslands og Kúbu. 

Samkvæmt samningnum skuldbinda bæði löndin sig til að veita hvort öðru beztu 
kjör að því er snertir tolla og önnur aðflutningsgjöld af vöruinnflutningi frá hinu 
landinu. 

Í samningnum er enn fremur gert ráð fyrir því, að Íslendingar kaupi strásykur 
og nokkrar aðrar vörutegundir frá Kúba, en selja þangað saltfisk, lýsi o. fl. íslenzkar 
afurðir. 

Samningurinn gildir til 3. október 1958, nema honum verði sagt upp, en upp- 
sagnarfrestur er þrír mánuðir. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 9. desember 1955. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon.
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AUGLYSING 89 
9. des. 

um vidskiptasamning milli Islands og Sambandslydveldisins Pyzkalands. 

Hinn 20. mai 1954 var undirritaður í Bonn vidskiptasamningur milli Íslands 

og Sambandslýðveldisins Þýzkalands. 
Gildistími samningsins er frá 1. júlí 1954 um óákveðinn tíma. Uppsagnarfrestur 

er þrír mánuðir. 
Samningnum fylgir viðbótarbókun um vörulista til eins árs. 
Viðbótarsamkomulag um vörulista fyrir tímabilið 1. júlí 1955 til 30. júní 1956 

var undirritað í Bonn hinn 30. júní 1955. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 9. desember 1955. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

FORSETABRÉF 90 
2 sa 17. des. 

um frestun á fundum Alþingis. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Að ég að tilskildu samþykki Alþingis, veiti forsætisráðherra 

umboð til þess að fresta um sinn fundum Alþingis, 75. löggjafarþings, frá 17. desem- 
ber 1955, enda verði þingið kvatt til framhaldsfunda eigi síðar en 5. janúar 1956. 

Gjört í Reykjavík, 17. desember 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ólafur Thors. 

LÖG 91 
24. des. 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta ýmis gjöld 1956 með viðauka. ið 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta á árinu 1956 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. 

b. Með 140% viðauka stimpilgjald, lestagjald og leyfisbréfagjöld önnur en þau, 
er um ræðir í aukatekjulögum nr. 40/1954.
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91 c. Med 200% viðauka gjöld samkv. IX. kafla laga nr. 68 5. júní 1947, um eftirlit 
24. des. með skipum, að undanskildum gjöldum samkv. 58. gr. laganna. 

d. 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 i 1. gr., en broti úr eyri, sem myndast við viðbót þessa, skal sleppt. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1956. 

Gjört að Bessastöðum, 24. desember 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Eysteinn Jónsson. 

92 LÖG 
24. des. 

um laun starfsmanna ríkisins. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Launaflokkar samkvæmt lögum þessum eru 15, og ákveðast laun í hverjum 

flokki þannig: 
Byrjunarlaun Hámarkslaun 

I. flokkur .................... kr. 59100.00 kr. 59100.00 

IL —  sueeerereeeeeseresee — 55200.00 — 55200.00 

I — aneueeereeeeeensseee — 51300.00 — 51300.00 

IV. —  sneeeerereneseseeeee — 47400.00 — 47400.00 

VV. — 43800.00 — 43800.00 

VII. — eee. —- 40200.00 =-- 40200.00 

VIL — seeeeeeeeeesereseeee —- 28500.00 — 37800.00 

VIII. — uneeeeeeeeeneveeeeee — 25800.00 — 35400.00 

IK. —  anerereeeeeeneseseee — 23700.00 — 83000.00 

X. — eneerereeesenessesee — 23700.00 — 30900.00 

XL — seneeerereereersesee — 21300.00 — 28500.00 

XIL —  sneeerereeeesseeseee — 18900.00 — 26100.00 

XIIL —  aneeereereneneseeeee — 18900.00 — 23700.00 

XIV.  — eeeeeereereeeereseee — 16500.00 — 21300.00 

XV. — eneeeeereneessesseee — 12900.00 —- 18900.00 

2. gr. 
Laun samkvæmt VII—XV. launaflokki hækka á 4 árum úr byrjunarlaun- 

um í hámarkslaun með jöfnum fjárhæðum árlega.
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Pegar aldurshækkanir eru åkvednar, er heimilt, ef sérstaklega stendur å og 92 
med sampbykki fjårmålarådherra, ad taka tillit til starfsaldurs hlutadeigandi starfs- 24. des. 
manns við sams konar störf, þótt eigi hafi verið unnin í þjónustu ríkisins. 

Ritarar, sem í lögunum er skipað í XIV.— XIII. launafl., skulu, er þeir hafa náð 
hámarkslaunum í XIV. flokki, færast í XIII. flokk og taka þar þau laun, sem næst 
eru ofan við hámarkslaun XIV. flokks, og síðan aldurshækkanir, unz hámarki 
er náð. 

3. gr. 
Starfsmönnum þeim, er lög þessi taka til, skal skipað í launaflokka svo sem 

segir í 4.—20. gr. 

4. gr. 

Æðsta stjórn landsins. 

I. Laun forseta Íslands eru ákveðin með sérstökum lögum. 
II. Forsetaskrifstofan: 

1. Forsetaritari ..............00000 0. VI. launafl. 
2. Ritari ...........00000.00 00 XIV.—XIIL — 
3. Bifreiðarstjóri ...........0020.00000. 00 .n ve XI. — 

HI. Bústjóri á Bessastöðum .............202000 0000. IK. — 

5. gr. 

Alþingi. 

1. Skrifstofustjóri ............0.2.20.00000eee nn TII. launafl. 
2. Fulltrúi Í. stigs ...............200000000eneen nn VI. — 
3. Fulltrúi Il. stigs ...........20...00.0.eeee vesen VII. — 
4. Húsvörður ............20000 00 ss ens XII. — 

6. gr. 

Stjórnarráðið, ásamt ríkisbókhaldi og rikisfjårhirzlu. 

I. Stjórnarráðið: 
A. Ráðherrar ..........020.200.00eeeee sn I. launafl. 
B. Ráðuneytisstjórar (en það nafn kemur framvegis í stað emb- 

ættisheitisins skrifstofustjóri) .........02020000 000. II. — 
C. Aðrir starfsmenn: 

a. Ráðuneytin: 
1. Deildarstjórar ...........020000ne0 nes VV. — 
2. Fulltrúar I. stigs ............0..00000 0000... VI. — 
3. Fulltrúar TI. stigs .............000.0000 0000... VI. — 
4. Bókarar .........02000..ense re K — 
5. Húsverðir ............2.202000 0000 0n. XII.  — 
6. Bifreiðarstjórar .............000000.. 0... XI. — 
7. Aðstoðardyraverðir ..............202000.. 00... XIII. — 
8. Ritarar og símastúlkur ..........0.0.000.0.00.. XIV.—XIII.  — 

Eigi mega aðrir taka laun sem I. stigs fulltrúar en 
þeir, sem starfað hafa í ráðuneytunum a. m. k. 10 ár. 

b. Endurskoðunardeild fjármálaráðuneytisins. 
1. Ríkisendurskoðandi (en það nafn kemur framvegis i 

stað embættisheitisins aðalendurskoðandi) .......... III. — 

2. Endurskoðendur .........2...0...ses sen VI. — 
3. Fulltrúar I. stigs ..........00...0.02. 0000... VI. —
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4. Fulltrúar IL stigs ..................0000.. 0. 0... VIII. launafl. 
5. Bókarar „.........0000000 sessa X. — 
6. Ritarar .............2.0.00 00... XIV— XIII — 

Eigi mega aðrir taka laun sem endurskoðendur en 
þeir, sem lokið hafa sérstöku prófi í endurskoðun. 

TI. Ríkisbókhald: 

1. Ríkisbókari ...........0.0.00..020. 000. nn IV. — 
2. Fulltrúar I. stigs ................2220. 000... sn VIL — 
3. Fulltrúar IL stigs ..................0000 0000. VIII. — 
4. Bókarar ........2002000000nn sr Á. — 
5. Ritarar ............20000.. 000... KXIV— XIII. — 

TI. Ríkisfjárhirzla: 

1. Ríkisféhirðir .............0.00200.00000 enn IV.  — 
2. Féhirðir ..............0000 0020 00es sr VII. — 
3. Skiptimyntarféhirðir ..............0.2.00000 00. enn. Kk. — 
4. Ritarar ........0.0200000 nn. senn XIV.—XIIL  — 

7. gr. 

Utanríkisþjónustan. 

1. Sendiherrar ...........2000000 0000. esr sn IV. launafl. 
2. Sendifulltrúar og aðalræðismenn ..............0..000 0. 000... vi. — 
3. Sendiráðsritarar I. stigs og ræðismenn ............0.0000.....0. VIL — 
4. Sendiráðsritarar II. stigs og vararæðismenn ..........0...0.... VII. — 
5. Ritarar ............0..000.22 0002 00 nn XIV.—XII.  — 

8. gr. 

Hagstofa Íslands. 
1. Hagstofustjóri ............200.0000 00 nn enn III. launafl. 
2. Deildarstjóri .............0..00..seesssss ss VV. — 
3. Fulltrúar I. stigs .................0.200000000 rn VI. — 
4. Fulltrúar II. stigs .............2..22.000 000. nv en VIL  — 
5. Umsjónarmaður með skýrslusöfnun ...........200000..0.....0.. IK. — 
6. Bókarar ..........22.00200 sess sn X. — 
7. Ritarar ..........2..00000 20 nv eens KIV— XIII. — 

Eigi mega aðrir taka laun sem I. stigs fulltrúar en þeir, sem starfað hafa í Hag- 
stofu Íslands a. m. k. 10 ár. 

9. gr. 

I. Hæstiréttur: Dómgæzla og lögreglustjórn. 

1. Dómarar ..........2.20202.000neesnsr I. launafl. 
2. Hæstaréttarritari ................00000. 0. en sen V. — 
3. Ritari ............2002.0.0. ne sn XIV.—XIIL.  — 
4. Dóm- og skjalavörður ..............22.00.0. 0... XX. — 

IL Borgardómaraembættið í Reykjavík: 
1. Borgardómari ...............20..... esne nes III. — 
2. Fulltrúar I. stigs ............2.0.00002 0000. VI — 
3. Fulltrúar IL stigs ............2000000 00.00.0000 VIL — 
4. Bókari .........000000.0se senn KI. — 
5. Ritarar .........00022.0000. 0. sen XIV — XIII. — 

III. Borgarfógetaembættið í Reykjavík: 
1. Borgarfógeti ..........0.00..000.000 ne IV. —
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VI. 

VII. 

VIII. 
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2. Fulltrúar I. stigs ...............02000000 0... 0... AÐ 
3. Fulltrúar Il. stigs .............0.000000 0000 VII. 
4. Firmaskrásetjari ...........0.0000200 0000... X. 
5. Féhirdir ...............2000000 0000. sn X. 
6. Ritarar ..........2000000000 00. sess KIV— XIII. 
1. Bifreiðarstjóri .............0000000 000 XI." 
Sakadómaraembættið í Reykjavík: 
1. Sakadómari „................ FARA ARARR II. 
2. Fulltrúar I. stigs ............2..02000 0000... vn... VI. 
3. Skrifstofustjóri ........000reeereenveneseesenveneseenese VI. 
4. Fulltrúar IL stigs ............0.200000 0000... VII. 
5. Bókari .........00000000 00. sv en X. 
6. Ritarar ..........0..20.00 0000 XIV.—XIII. 
Lögreglustjóraembættið í Reykjavík: 
1. Lögreglustjóri ............2.2.000000 0. III. 
2. Fulltrúi I. stigs (1) eftir 10 ára starf ............0..2...... VIL. 
3. Skrifstofustjóri ............200000 00... VI 
4. Fulltrúar IL stigs ...........0.2.0000000.0 000. VIL. 
5. Bókari .......0.000000000 enn X. 
6. Húsvörður ........0000000000. 0000 XII. 
7. Ritarar ........22000000000 eeen XIV— XIII. 

Útlendingaeftirlitið: 
1. Fulltrúar I. stigs .............0.0.2020 00 00n0 0 VIII. 
2. Fulltrúar II. stigs ............0..000..00 000 IX. 
3. Eftirlitsmenn ..........00000000 vessa X. 

Bifreiðaeftirlitið: 
1. Yfireftirlitsmaður .............0000000 2000 e enn VII. 
2. Fulltrui i Reykjavik, å Akureyri og i Vesturlandsumdæmi IX. 
3. Eftirlitsmenn .........0000000 0000 000... X. 
Bæjarfógetar, sýslumenn og lögreglustjórar utan Reykjavíkur: 
1. Bæjarfógetar, sýslumenn og lögreglustjórinn á Keflavíkur- 

flugvelli ..........0020000 0 VI. 
2. Aðrir lögreglustjórar .........2202000000 0000... IX. 

Starfsmenn sýslumanna, bæjarfógeta og lögreglustjóra: 
1. Fulltrúar I. stigs hjá bæjarfógetanum á Akureyri, í Hafnar- 

firði og Vestmannaeyjum ......0000000000 0... VI. 
2. Fulltrúar I. stigs, aðrir ..........0.2.020000 0000... VII 
3. Féhirðar hjá bæjarfógetanum á Akureyri, í Hafnarfirði og 

Vestmannaeyjum .......00000.0.eeenenn ne VIII. 
4. Fulltrúar IL stigs ...........2.20200000 0000. IX. 
5. Sysluskrifarar og båkarar ............00000 000. ...0..0.... X. 
6. Innheimtumenn ..........0000uueee ens XI. 
7. Ritarar ..........200202.000. eeen XIV— XIII. 

Eigi mega aðrir taka laun sem I. stigs fulltrúar við embætti 
þau, sem talin eru í Il., IL, TV. og VII.,1 hér á undan, en þeir, 
sem samkvæmt úrskurði dómsmálaráðherra hafa dómstörf að 
aðalstarfi og hafa gegnt slíku starfi a. m. k. í 10 ár. 

Ríkislögreglan: 
1. Yfirlögregluþjónn á Keflavíkurflugvelli .................. VII. 
2. Varðstjórar á Keflavíkurflugvelli ...........0..000.020000... VIII. 
3. Ríkislögregluþjónar .........0000000 000... sn X. 
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„IK. Landhelgisgæzlan: 
1. Forstjóri .......2.22000.eeenseeess sr III. launafl. 

X; Hegningarhús og vinnuhæli: 
- 1. Yfirfangaverðir í Reykjavík og á Litla-Hrauni ........... IX. — 

2. Fangaverðir ..........0200000000s sens X.  — 
3.. Bryti á Litla-Hrauni .............2.0200 00. 0en0. a. XX.  — 

10. gr. 

. Opinbert eftirlit. 
I. Skipaskoðun ríkisins: 

1. Skipaskoðunarstjóri ...........00000.00 0... 0n ve. V. launafl. 
2. Skoðunarmenn .......0.0000000.0 s.s K.  — 
3. Ritari ........0020000.eensene ss XIV.—XIIL  — 

II. Öryggiseftirlit: 
1. Öryggismálastjóri ..........0200000000. 0000. e enn v  — 
2. Öryggiseftirlitsmaður ................000..0 000... VIL — 

. 3. Skoðunarmenn ......0.0000000 00. snsn ss X. — 
4. Ritari .........200000000e eens XIV.—XIIL  — 

III. Löggildingarstofan: 
1. Forstöðumaður ..........0.00.000.00ensess sn VIII. — 
2. Viðgerðar- og eftirlitsmenn ........0000.00000 00... 00... XI. — 

IV. Eftirlit með skipulagi bæja og kauptúna: 
1. Skipulagsstjóri ...........0000000.0. eeen IV. — 
2. Húsameistarar I. stigs (arkitektar) ...........0.0000000... VL — 
3. Húsameistarar II. stigs (arkitektar) .........00.0.0.0000... VII. — 
4. Yfirteiknari .............000..0...seeeeene sr IX. — 
5. Aðstoðarteiknari ...........00200000000 0... nn. XIV. — 
6. Ritari ........0200000000000ee ner XIV.—XIIL  — 

V. Afurðamat: 
a. Fiskmat: 

1. Fiskmatsstjóri ..........20000000.0ss. sen. V.. — 
2. Yfirfiskmatsmenn ........00000000 0000... IK. — 
3. Bókari .......00000000snesessr sn XX. — 
4. Ritari .....00.000000000 nr XIV.—XIII.  — 

b. Sildarmat: 
1. Síldarmatsstjóri ..........0000000 0000... IX. — 

VI. Eftirlit með sparisjóðum: 
1. Eftirlitsmaður ............0.20.200000 00. XII. — 

VII. Þjóðgarðsvörður ..........00202000 0000 seen Kk. — 
VIII. Mjólkureftirlitsmaður ...............020200 00.00.0000. VIL — 

11. gr. 

Toll- og skattheimta. 

I. Tollstjóraembættið í Reykjavík: 
A. Skrifstofan: 

1. Tollstjóri ..........200000000 000. IV. launafl. 
2. Skrifstofustjóri ..........220000.00 000... VI. — 
3. Deildarstjórar i tollheimtu- og skattheimtudeildum ... VIL. — 
4. Aðalféhirðir ............02002200 000 0nn er VIL — 
5. Aðalbókari .....0.0.0.000000.0. 0 VIL. —
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6. Fulltrúar I. stigs ............00.0000.. 00... 0 VIL. launafl. 92 
1. Aðstoðarféhirðir .............00002000 0... 0... VIII.  — 24. des. 
8. Aðalskatt- og aðaltollritarar ............%.00.0 00... VIL — 
9. Fulltrúar IL stigs ...........20000000 0000... IX. — 

10. Toll- og skattritarar I. stigs ..........0.0000000000.. X. — 
11. Toll- og skattritarar II. stigs og innheimtumenn ...... XI. — 
12. Toll- og skattritarar III. stigs ...........0..0.0000..00... XII. — 
13. Ritarar .........0.200000 0000 senn XIV.—XIIL.  — 

B. Tollgæzlan: 
1. Tollgææzlustjóri ........0.000000 0000 VI. — 
2. Fulltrúi við tollgæzlu ..........0.00000000 0000... VII. — 
3. Yfirtollverðir .............00000.00.00. 0... n VIII. — 
4. Varðstjórar ...........200020n senn IX. — 
5. Tollverðir .............020200 00 .ven ser XX. — 

IL Tollgæzlan utan Reykjavíkur: 
1. Yfirtollverðir ...............20200. 000. en nn IX. — 
2. Tollverdir ............2.2000000 sess Kk. — 

III. Ríkisskattanefnd: 
1. Skrifstofustjóri ............00000.00 0. esne vVL — 
2. Fulltrúar .............0000 000 .ses seen VII. — 
3. Ritari ..........2000.000000nn senn XIV.—XIII.  — 

IV. Skattstofan í Reykjavík: 
1. Skattstjóri ........02..0000000 eens IV. — 
2. Skrifstofustjóri ............2020200. 0000 sn. VL — 
3. Deildarstjórar .............0000 00 ..essn sr VIL — 
4. Fulltrúar I. stigs ...........2.220200000.0 000 VITI. — 
5. Fulltrúar IL stigs ..............02.00000 0. ee... 0... IX. — 
6. Bókarar I. stigs ...........2.020000 0000 unn K. — 
7. Bókarar II. stigs ............0000.0000 00 eeen. KI. — 
8. Ritarar ...........020000000000. ener eenerereeee XIV.—XIII.  — 

V. Skattstofur utan Reykjavíkur: 
1. Skattstjórar ..........0200000000. 0 nr vi. — 
2. Fulltrúar ........00.2020000000 nes IX. — 
3. Ritarar .........22000000.0.0 sn ss KIV— XIII. — 

12. gr. 

Heilbrigðismál. 
Í. Landlæknisembættið: 

1. Landlæknir ...........2002.0.ooeeseennn III. launafl. 
2. Landlæknisritari .............0200 0000 on ens VIL. — 

II. Berklavarnir: 
1. Berklayfirlæknir ...........0..202000.000 neee. IV. — 
2. Aðstoðarlæknar ...........2.00.0..e ee svse ses V. — 

III. Læknar: 
1. Yfirlæknar á ríkisspítölunum á Kleppi, Vífilsstöðum, Krist- 

nesi og Landspítala, sem ekki eru jafnframt kennarar við 
háskólann .........0200000 0000 eeen IV. — 

2. Forstöðumaður Blóðbankans .........000000000.00.0........ IV. — 
3. Yfirlæknir við Heilsuverndarstöð Reykjavíkur .......... IV. — 
4. Héraðslæknirinn á Akureyri „.....00.00000000.0 000... VV... —
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92 5. Héraðslæknar, aðrir ................0..... AR VI., VII. og X. launafl. 
24. des. 6. Aðstoðarlæknar, sbr. lög nr. 16/1955, 5. gr. .............. VIL — 

Ráðherra sá, sem fer með heilbrigðismál, setur að 
fengnum tillögum landlæknis og Læknafélags Íslands reglu- 
gerð um skiptingu læknishéraða í þrjá flokka, sbr. IIL, 5. 
hér að framan, og skal við þá flokkun einkum farið eftir 
fólksfjölda, samgöngum og þéttbýli með hliðsjón af því, 
hvar erfiðast hefur reynzt að fá lækna í héruðin. 

Reglugerð þessa skal endurskoða á fimm ára fresti. 

IV. Ríkisspitalarnir: 

A. Skrifstofa ríkisspitalanna: 
1. Framkvæmdastjóri .......0.00000000 0. ve nn VI. 
2. Fulltrúi ...........0000000 00 enn VIL — 
3. Féhirðir .........02.00.0... eeen VIII. — 
4. Aðalbókari .......00.000.reeen eee VIII. — 
5. Bókarar ......2..00020.0eeeeeess ss XX. — 
6. Ritarar .......00000000 0. eeen XIV.—XIIL — 

B. Landspitali: 
1. Deildarlæknar .........2...0.eeeerenes V. — 
2. Aðstoðarlæknar .......000000000 0000 VIL — 
3. Forstöðukona ..........00.0.e0ne enn VIL — 
4. Aðstoðarforstöðukona ........0200000. 000... VIL — 
5. Deildarhjúkrunarkonur í sjúkradeildum og skurðstofu IK. — 
6. Aðstoðarhjúkrunarkonur .........0000000 0000... XL—X. — 
7. Ráðskona .sss0emeeneeeeeeeeeereneneee eee neeeee VII. — 
8. Aðstoðarráðskona ....0000eeneeeeeeeeeeereeseeseneee KI. — 
9. Umsjónarmaður .......000000 0000. IX. — 

10. Nuddkona .......0...00eecensess X. — 
11. Rannsóknarhjúkrunarkonur ..........2000000 000... XI—X. — 
12. Vélgæzlumenn ......0000000 000 KI. — 
13. Viðgerðarmaður ..........0000000 00. nn sn KI. — 

Röntgendeild: 
1. Deildarhjúkrunarkona .......0000000 0000... IX. — 
2. Aðstoðarhjúkrunarkonur ........020000000 000... XL—X. — 
3. Röntgenkonur .......0.000000.0 seen XI. — 
4. Bókari ......000..sseseerss ss XL — 
5. Ritarar .......0000000.ees enn XIV XIII. — 
6. Aðstoðarstúlkur .........0000200000 00 .v enn XIV. — 

Fædingardeild: 
1. Deildarlæknir ............2000..0nesen sn VIL — 
2. Aðstoðarlæknar ........0200000000 0000 VI,  — 
3. Yfirljósmóðir .....000r00eereeseeesseeesseneeseneesee VIIL — — 
4. Deildarhjukrunarkonur (þar með talin skurdstofa) .... IX. — 
5. Aðstoðarhjúkrunarkonur ........0000000 000... 0... KI—XR. — 
6. Aðstoðarljósmæður .........0.000000 000. KI. — 
7. Vélgæzlumaður og viðgerðarmaður .................. KI. — 

Hjúkrunarkvennaskólinn: 
1. Skólastjóri ........0.200200000 nn VI. — 
2. Kennarar ............eesess ss VIII. —



185 1955 

Þvottahús Landspítalans: 92 
1. Þvottaráðskona ..........00000..eeeen sn IX. launafl. 24. des. 
2. Vélgæzlumenn, þvottamenn og bifreiðarstjóri ........ KI. — 

C. Viífilsstaðahæli: 
1. Deildarlæknir .............20200.0.0 eeen... V. — 
2. Aðstoðarlæknir ..........0.020.00000. ene. vil. — 
3. Forstöðukona ..........00000.00.. sess VII — 
4. Deildarhjúkrunarkonur .........2.00000. 000... 0... IX. — 
5. Aðstoðarhjúkrunarkonur ...........0000000..0.0.0.0.. XL—X. — 
6. Ráðskona .........000000000. 00 n sn IX. — 
7. Bústjóri ...........020.00. 00... IX. — 
8. Vélgæzlumenn, viðgerðarmenn og bifreiðarstjórar .... KI. — 
9. Vinnumenn ..........000000 00... eeen XII. — 

D. Kleppsspítali: 
1. Deildarlæknir ...........2.20..0.0ss ones V. — 
2. Aðstoðarlæknir ...........0000000 e.s. VIL — 
3. Forstöðukona .........2.00000.00 sn ess VIL — 
4. Aðstoðarforstöðukona ..........0000 000. ss. VIL — 
5. Deildarhjúkrunarkonur ...........00.000000. 0... .0..0. IX. — 
6. Aðstoðarhjúkrunarkonur ...........00000000.00..0.. KI—X. — 
7. Sjúkrakennarar ..........0000000. s.s. ss IX. — 
8. Ráðskona ........0.20000 0000. sn IX. — 
9. Bústjóri .........200200000. sn sn IX. — 

10. Vélgæzlumenn, viðgerðarmenn, bifreiðarstjóri, umsjón- 
ar- og hjúkrunarmaður ...........0020000 00.00.0000... KI. — 

11. Hjúkrunarmenn .........0.000. 00 eens XII. — 

E. Kristneshæli: 
1. Deildarlækmir ...............2000.0 00 sess V. — 
2. Forstöðukona ...........20000000..en ess VIII. — 
3. Deildarhjúkrunarkonur ............2000000 00.00.0000. IX. — 
4. Aðstoðarhjúkrunarkonur ............0.0000.0..0.... KI —X. — 
5. Ráðskona .........000000.ess sess IX. — 
6. Ráðsmaður ..........200000.0. sess VIIL — 
1. Vélgæzlumaður og bifreiðarstjóri .........0.0000.00..00. KI. — 
8. Vinnumaður ...........20.00ee.eeeeesenssr XII. — 

F. Fávitahælið í Kópavogi: 
1. Forstöðukona ..........2.20.0.0eeeeenene VIII. — 
2. Deildarhjúkrunarkonur ...........0020000 0... ..0..0.. IX. — 
3. Aðstoðarhjúkrunarkonur ...........00.000... 0... KI —X. — 
4. Hjúkrunarmenn .........0.2000. 00 seve ss XII. — 

5. Kennarar ............2.2eeeeeessesers IX. — 
6. Matráðskona ..........00000...0 ens. X. — 
7. Vélgæzlu- og viðgerðamaður .........2.0000000000....0. XI. — 

Aðstoðarhjúkrunarkonur og rannsóknarkonur skulu eftir 5 ára starf færast úr 
XI. launaflokki í X. launaflokk. 

13. gr. 

Samgöngur. 
I. Vegamálaskrifstofan: 

1. Vegamálastjóri ...........02000000.n even III. launafl. 
2. Yfirverkfræðingur .,...... RSS VV. —
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3. Skrifstofustjóri ..........00000000 0... ANNAR VI. launafl. 
4. Verkfræðingar .........00.0000.0.e.esensssr VI. 
5. Landmælingamenn ...........002000 000 nn ene VII. 
6. Féhirðir ............20020000.000neen VIII. 
7. Bókarar I. stigs ..........02.00000000 enn... X. 
8. Bókarar II. stigs ............000000000 0020 nn. XI. 
9. Teiknari ...........00000..eesssee sr X. 

10. Ritarar ............00000000.eesnsn eeeeeneneee XIV— XIII. 
11. Verkstjórar ..........2.000.0eneeesns ss X. 
12. Efnisvörður ..........00.200000 00... nes IX. 

II. Vita- og hafnamálaskrifstofan: 
1. Vita- og hafnamálastjóri ...........0000000 00... 0... Il. 
2. Yfirverkfræðingur ..............2020200 00. n vn. V. 
3. Skrifstofustjóri ..........2.000.00. sr. ss VI. 
4. Verkfræðingar ..........20000.eess sn see VI. 
5. Vidgerdamadur ...............200.0 esne IX. 
6. Sjómælingamenn ........0.0000000 0000 nsn nn VII. 
7. Féhirðir ..............2220000. 0020 VIII. 

8. Teiknari ...........002000000.enessse X. 
9. Bókari I. stigs .............2.22000000 00 eossse nn X. 

10. Bókari II. stigs ............200.200000 0000 XI. 
11. Verkstjóri ..........0.200.....s ss X. 

"12. Efnisvörður ............2202000 00. .n ess IX. 
13. Kafari ..........02000000.0. sn sess XI. 
14. Ritarar .............220000 00 ens nne rr XIV— XIII. 

ill. Skipaútgerð ríkisins: 
1. Forstjóri ..........000200 0000... II. 
2. Skrifstofustjóri ............2.20.0.00 ner VI 
3. Aðalbókari .....20000urreeeeeeeeneneensennenseeeneseeeee VIL 
4. Aðalféhirðir ..............20002.00 0000... VIL 
5. Fulltrúi ...........02000000 00 eeessn sr VIII. 
6. Vélaráðunautur ............0.002000.. 00 nn ss VIII. 
7. Innkaupastjóri .........02000000 0000 IX. 
8. Afgreiðslustjóri ...........00.00000 000. nn IX. 
9. Bókari I. stigs ............2000000.0e.enenen nr X. 

10. Bókari II. stigs .....00reneneeeeeseesnennenteenenereee XI. 
11. Ritarar .....0000reeenseeeesenesersenneseeserree XIV.—XIIL 

IV. Flugþjónustan: 
1. Flugmálastjóri ..........00.20000000 ee eens Ill. 
2. Flugvallarstjóri á Reykjavíkurflugvelli .................. V. 
3. Framkvæmdastjóri loftferdaeftirlits ................0...... V. 
4. Framkvæmdastjóri flugðryggisþjónustu .................. V. 
5. Flugvallarstjóri á Keflavíkurflugvelli FI V. 
6. Deildarstjóri ICAO .........02.0000 0000 VI 
7. Fulltrúi á Keflavíkurflugvelli ....................000.... VIII. 
8. Aðalbókari ......000eeeresereneeenenesenneessneenveeee VIII. 
9. Aðalgjaldkeri .............2z0000. 00 venner VIII. 

10. Loftferðaeftirlitsmaður ..............20.20.000000 0... 0... IX. 
11. Bókarar ssssssseeeeeeeseseetesssennese venerne. X. 
12. Gjaldkeri á Keflavikurflugvelli „.........0.0%.2... 00... IX. 
13. Ritarar ............00000 00... sn XIV. —XIIL
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Flugumferðarstjórn: i 92 

1. Yfirflugumferðarstjórar í Reykjavik og Keflavík ........ VI. launafl. 24. des. 
2. Varðstjórar .........00000000 00 enn VIL — 
3. Flugumferðarstjórar ...........00000000 0. sn VIII. — 
4. Aðstoðarflugumferðarstjórar .........0020.0000 000... 0... IX. — 

Flugumsjón á Keflavikurflugvelli: 
1. Yfirflugumsjónarmaður ...........0000000 00... 0 ne... VI. — 
2. Varðstjórar ..........000.0.0.eeesnesr VII. — 
3. Flugumsjónarmenn ........2.00000. 00 esne VII — 
4. Aðstoðarflugumsjónarmenn .......0000000 0000... 0... 0... IX. — 

Flugvélaafgreiðslan á Keflavikurflugvelli: 
1. Deildarstjóri ............20.00eeeeeenneeennsr VI — 
2. Varðstjórar ..........220000..enssesssss enereneneee VIII. — 
3. Hleðslustjórar ...........200000 0... sv es ss IX. — 
4. Afgreiðslumenn ...........00.000.eeeeenne KI. — 
5. Eftirlitsmaður með áhöldum ...........0000000..0...0.0.. IX. 

Aðrir starfsmenn: 
1. Yfirverkstjóri radioverkstæðis ...........00.00.00........0.. VIII. 
2. Radioviðgerðarmenn „.......0..000000 000. 0n nn XX. — 
3. Yfirverkstjóri .............00.0000en ene enn VIII. — 
4. Birgðavörður ..........220000.... ens IK. — 
5. Slökkviliðsstjóri .........0.000000 0000 VIL — 
6. Aðstoðarslökkviliðsstjóri .........000000 0000... 0... "… TX. — 

„1. Slökkviliðsmenn .....0000eeeeeereeeseneeneesseneseeeneee X. — 
8. Gæzlumaður flughafna ............00000 000... nn... VIL — 
9. Vinnuvélastjóri ..........20.2000.0e0s eens IX. — 

10. Bifreiðarstjóri ........00rrrreereeereereeerereseeneneeee KI. — 

V. Ferðaskrifstofa ríkisins: 

A. Aðalskrifstofan: 
1. Forstjóri ..........02000000.osesssesn V. — 

2. Skrifstofustjóri ...........0.00000. 0. nv. VIL — 
3. Fulltrúar ..........2.20000 000... nn en VIII. — 
4. Bókari .......00.00000 ss eeen XX. — 
5. Ritari ...........0000000000 00 neee. XIV.—XIIL  — 

B. Minjagripaverzlanir: 
1. Verzlunarstjóri ..........20.0000.n eens VIL. — 
2. Sölumaður .......0..2000000. 0... XX... — 
3. Afgreiðslumenn ........00.00000000 nn. near XIII. — 

14. gr. 

A. Kirkjumál: Kirkju- og kennslumál. 

I. Biskupsembættið: 
1. Biskup Íslands ...........0000...... ee. III. launafl. 
2. Biskupsritari og söngmálastjóri .........0.000000000... VL — 
3. Ritari ........2000000 00 eens KIV—KIII.  — 

II. Prestar: 
1. Vígslubiskupar .........02000000 0. ene VI. — 

. 2. Sóknarprestar ...........20.000..... 0... VIIL—VIL  — 
Kirkjumálaráðherra setur, að fengnum tillögum biskups og Prestafélags Ís- 

lands, reglugerð um skiptingu prestakalla í tvo flokka með hliðsjón af auka- 
tekjum embættanna.
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92 Nú er sóknarprestur skipaður prófastur, og skal hann þá færast upp um einn 
24. des. launaflokk. 

BR. Kennslumál: 
I. Háskóli Íslands: 

1. Prófessorar, sem jafnframt eru yfirlæknar við ríkis- 
sjúkrahús eða veita forstöðu Rannsóknarstofu háskólans II. launafl. 

2. Rektor háskólans ...........00.0.00.. seen... Il. — 
3. Prófessorar .............202.0 0... IV. — 
4. Dósentar og háskólabókavörður ............0.0000000.. VV. — 
5. Háskólaritari ...............00200 00... VL — 
6. Íþróttakennari ..............00.00.0 0000 VII — 
7. Húsvörður .................0.00 00. XIL — 

„I. Fræðslumálaskrifstofan: 

1. Fræðslumálastjóri .............000.0000 0000 II. — 
2. Íþróttafilltrúi ............0. 0. VI. — 
3. Bókafulltrúi ..............02200 0000 VIL — 
4. Fulltrúar .............20000.0.0. 0. ess VIL — 
5. Féhirðir ..................0..00. 0000 VII. — 

"6. Ritarar .........000002 0000... XIV—KXIII.  — 
III Námsstjórar ...............00000000 0000 VI. — 

„IV. Eftirlitsmaður með fjármálum skóla ............00000%.. V. — 
V. Menntaskólar: 

1. Rektor Ménntaskólans í Reykjavík og skólameistarar við 
meénntáskólana á Akureyri og Laugarvatni ........... VV. — 

2. Yfirkennarar ..................0000 00. VI. — 
"3. Kennårår „............%..2.0.2 0 VIL  — 
4, Husverdir ..............0.00 0000 XII. — 

VI. Kennaraskólinn: 

1. Skólastjóri ...........00.00020 000. VV. — 
"2. Kennarar .............002.0 2. VIL — 

VII. Stýrimannaskólinn og vélskólinn: 
1. Skólastjórar  ...........2.00..0 0. VI. — 
2. Kennarar .................%2. 0000 VHI. — 

"8. Húsvörður í sjómannaskólahúsi ..................... KI. — 
VIII. Búnaðarskólar: 

1. Skólastjóri ....0....0.0...0.0 2... vVL — 
2. Kennarar ...............%%... 00 0.n ss VIII — 

IX. Garðyrkjuskólinn að Reykjum: 
1. Skólastjóri ...............2.20.00 0... nn VIL — 
2. Kennarar „................ I VIII.  — 

X. Gagnfræðaskólar: 
A. Skólastjórar: 

1. Við skóla með fleiri en 200 nemendur ............ VI. — 

2. — — — 125—200 nemendur ............0000.0.... VIL — 
3. . — —. — færri en 125 nemendur ................. VIII. — 

4. — héraðsgagnfræðaskóla með fleiri en 75 nemendur VI. — 

5... — —. með færri en 75 nemendur ................ VIL — 
B. Kennarar 2... ure veere esse vendes VIIL. -— 

KI. Iðnskólar: 
A. Skólastjórar: 

1. Við skóla með fleiri en 200 nemendur ......... A VIL. —
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2. Við skóla með 125—200 nemendur ...........0.... VII. launafl. 92 
" 3. — — — færri en 125 nemendur ................. VIII. — 24. des: 

B. Kennarar ........000sssesses ss VIII. — 
XII. Matsveina- og veitingaþjónaskólinn: 

. 1. Skólastjóri ..........0000000e seen VIL — 
2. Kennarar ........0.000.0 sn IX. — 

XIII. Húsmæðrakennaraskólinn: 

1. Skólastjóri ...........2020000 0. sn vi. — 
2. Kennarar ..........00...e. sess VIII. — 

XIV. Húsmæðraskólar: 
1. Skólastjórar ..........0000000000v eens VIIL — 
2. Kennarar ............0.0... sess ss IX. — 

XV. Íþróttakennaraskólinn: 
1. Skólastjóri .............2.0200. 0... nn … V.L  — 
2. Kennarar ............2..ee ess VIII — 

XVI. Heyrnar- og málleysingjaskólinn: 
1. Skólastjóri ............202000 00. sn er VIL — 
2. Kennarar ..............eeeeeesesr sr VIII. — 

XVII. Barnafræðslan: 

A. Skólastjórar við barnaskóla: i 
1. Við skóla með fleiri en 20 kennara .............… VI. — 
2. — — med 10—20 kennara ........00.0000.0.0.... VII. — 
3. — — með færri en 10 kennara og heimavistarbarna- 

skólastjórar ............2.0000.. 0... 0... VIII — 
B. Barnakennarar ...........000 0... sess IX. — 

Skólastjórar skulu þegar taka hámarkslaun, þrátt fyrir ákvæði 2. gr. 
Farkennarar, sem ekki hafa kennararéttindi, fá % af launum annarra barna- 

kennara miðað við jafnlangan starfstíma. 
Af launum kennara og skólastjóra endurgreiðist ríkissjóði % hluti úr bæjarsjóði 

og Ms hluti úr sveitarsjóði hlutaðeigandi skólahverfis. 

II. 

IH. 

IV. 

15. gr. 

Þjóðleikhúsið: Listir og vísindi. 

1. Þjóðleikhússtjóri .............2.000.0. 0. even n IV. launafl. 
2. Skrifstofustjóri .............2.0000.0... ss ss VIL  — 
3. Ritarar ...........2.2... 000... XIV — XIII. — 
4. Húsvörður ..........2..00000.0 ss ess XII. — 
Landsbókasafnið: 

1. Landsbókavörður ............2.2.00..0 0... ss V. — 
2. Bókaverðir .............0.20000 0... ns VII. — 
3. Ritari .............220000 00 ves XIV.—XII.  — 
4. Húsvörður safnahúss ............000000 0... er. XII. — 
Þjóðskjalasafnið: . 
1. Þjóðskjalavörður ..........0.0002000 0000. VV. — 
2. Skjalaverdir ..............202000... sr VIL : — 
Þjóðminjasafnið: 
1. Þjóðminjavörður ...............2200000 0. eens Vv. — 
2. Minjaverðir ...............00...0.e sess VIL . — 
3. Ritari ............02000.. 00 sens XIV.—XII. — 
4. Húsvörður ............000000. esv ….… XIL —
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V. Listasafn ríkisins: 
1. Safnvörður .........20000000 00 nn IRA 

VI. Náttúrugripasafnið: 
1. Forstöðumaður ...........0.0.0000 ve. ene V. 
2. Deildarstjórar og sérfræðingar ..........0000000 00... VI. 
3. Ritari .........0000000. sver KIV— XIII. 

VII. Atvinnudeild háskólans: 
1. Framkvæmdastjóri rannsóknaráðs ..........00000.0. 0... V. 
2. Deildarstjórar ......00smeerereeneeeeeesereneeesneseeeee V. 
3. Sérfræðingar ............00000.00eeenn en VI. 
4. Skrifstofustjóri .......000erneeeeeeeeeeeeeeeneneeeeneeee VII. 

5. Sérhæfir aðstoðarmenn ........202000000. 00 ven n VIII. 
6. Viðgerðarmaður ..............00... sess IX. 
7. Aðstoðarmenn I. stigs ..........0000002 0000... nn en X. 
8. Aðstoðarmenn II. stigs ...........02000000.. nv... XIIL 
9. Ritarar .........20.2000.0.0.0s ess KIV.— XIII. 

VIII. Rannsóknarstofa háskólans: 
1. Læknar ..........0.2.000000eeessess ss V. 
2. Vefjarannsóknarmaður ...........00000000.0 00... 00... VIII. 
3. Sýklarannsóknarmaður ..........00202000 0... en... VIII. 
4. Aðstoðarmenn I. stigs ...........0200000 0000... X. 
5. Aðstoðarmenn II. stigs .............200.00 00... 0. ........ XIII. 
6. Ritarar .........2.0000. 000 sess KIV— XIII. 

IX. Tilraunastöðin á Keldum: 
1. Forstöðumaður ...............2.020000 0... nn nn IV. 
2. Dýralæknir .............0000200 0000 ennsnn ne VI. 
3. Efnafræðingur ............2020000 0... ene ses VI. 
4. Vefjarannsóknarmaður ............2.20000 000... 0... VIIL 
5. Aðstoðarmenn I. stigs .............2.000000. 0... 0... X. 
6. Ráðsmaður ..........0000000 0. ss ss X. 
7. Aðstoðarmenn II. stigs ..............0000020 000... 0... XIII. 
8. Bókari ....0000eereeeeeeererenenssseneneeneseneneenteere XI. 

X. Veðurstofan: 
1. Veðurstofustjóri ............2020000.eoeneneee rs IV. 
2. Skrifstofustjóri ............200000.eeeesen VIL 
3. Bókari ........2.000000nsessrsr see vevesereee X, 
4, Ritarar ........0220000 0... en. IR XIV— XIII. 

Deild Veðurstofunnar á Reykjavíkurflugvelli: 
1. Deildarstjóri ............0000.eeee enn V. 
2. Veðurfræðingar I. stigs ..........0.0000.000 000... 0... VI. 
3. Veðurfræðingar Il. stigs .............000000 000... 0... VII. 
4. Aðstoðarmenn .....0000rereeereeeenereeeneennenenereneee X. 

Deild Veðurstofunnar á Keflavíkurflugvelli: 
1. Deildarstjóri ............2000.0..eesnsess ves V. 
2. Veðurfræðingar I. stigs ..........000000000 0000... 0... VI. 
3.. Veðurfræðingar Il. stigs ..........0.00000000 00... 0. 0... VII. 
4. Aðstoðarmenn .......200..00ensesen ss X. 
5. Varðstjóri í háloftastöð ...........00000000 00... 0... Ix. 
6.. Háloftaathugunarmenn ............. es IX. 

Loftskeytadeild: 
1.. Yfirvarðstjóri ..........0002000000.eene ns VIII. 

VII. launafl. 

E
N



2. Vardstjorar ..........0000000 000. senn si... IK. 
3. Loftskeytamenn ..........00000 0000 nn enn X. 

Vedurfarsdeild: 
1. Deildarstjóri ...........2.0000.00. senn VI. 
2. Aðstoðarmenn .........2.00000. seen X. 

Áhaldadeild: 
1. Deildarstjóri ..........20.00.00.esees ern VI. 
2. Viðgerðarmaður ............2.000000 0000. IX. 

Jarðeðlisfræðideild: 
1. Jarðskjálftafræðingur .............2.000000 000 n enn VI. 

Eigi skulu aðrir taka laun sem I. stigs veðurfræðingar en 
þeir, sem lokið hafa embættisprófi í veðurfræði við háskóla á 
Norðurlöndum eða sambærilegu prófi. 

Veðurfræðingar II. stigs flytjast á I. stig eftir 5 ára starf. 
Heimilt er að flytja þá veðurfræðinga, sem við gildistöku 

laga þessara gegna störfum, á I. stig, þegar þeir hafa starfað 
í þjónustu Veðurstofunnar í 5 ár. 

XI. Skrifstofa húsameistara: 
1. Húsameistari ríkisins ...........00000. 000... 00... III. 
2. Husameistarar I. stigs og byggingameistari .............. VI. 
3. Husameistarar Il. stigs ........0000000000 0000... VIII. 
4. Skrifstofustjóri, sem jafnframt er féhirðir .............. VIL 
5. Ritari ..........00.0000 0000 near XIV— XIII. 

16. gr. 

I. Sandgræðsla ríkisins: Landbúnaðarmál. 
1. Sandgræðslustjóri ............0200.000 0000 nn … VI. 

II. Skógrækt ríkisins: 
1. Skógræktarstjóri ..........00020.2 ene V. 
2. Fulltrúi ...........00.200000 00 neee VII. 
3. Skógarverðir ............000000 00 0000 nn K.. 
4. Ritari .........200000 0000 KIV—KIII. 

III. Stjórn veiðimála: . 
1. Veiðimálastjóri 2... ennen v.. 
2. Aðstoðarmaður ...........00000.000.n eens X. 

IV. Dyralæknar: 
1. Yfirdyralæknir ...........2000000 000. eenn sn V. 
2. Gullbringu- og Kjósarsýsluumdæmi .......200rrrerreeees X. 
3. Borgarfjarðarumdæmi .........02000000 000... VIII. 
4. Dalaumdæmi ........00000 0000 ees es RA VII. 
5. Ísafjarðarumdæmi .........0.00.0. sess ee rr VIL 
6. Húnaþingsumdæmi ...2..ee0ueeeeseeeeseensnrensrenenees VIIL 
7. Skagafjarðarumdæmi ........0000200000 0. n. an VIII. 
8. Eyjafjarðarumdæmi „........0.000.0.00. 0. EA AR X. 
9. Þingeyjarþingsumdæmi ........0..00000 000... 0... VIII. 

10. Austurlandsumdæmi ..........000.0 0. eeðvnsnur VIII. 
11. Rangárvallaumdæmi ...........00.000 0000 ns nn É X. 
12. Selfossumdæmi .........000020 00. sn 0 X. 
13. Laugarásumdæmi .„.......0.020000 0000... HL 

Taunafl. 

launafl. 

R
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92  V., Sauðfjárveikivarnir: 
24.'des. A. Skrifstofan: 

1. Framkvæmdastjóri ..........20.000... e.s... VI. launafl. 
2. Skrifstofustjóri .............000000 000... na... VIII. — 

B. Rannsóknir: 
1. Læknir ............2.02000..0nesnssrr IV. — 
2. Sýklarannsóknarmaður ......,......20.0000.00......... VII.  — 
3. Aðstoðarmaður ............2002000 000... XIII. — 

VI. Tilraunastjórar ..............020.0. 00. s sess VII. — 

17. gr. 

I. Raforkumálaskrifstofan: Raforkumál. 
1. Raforkumálastjóri .............2200000. s.n. s.n... III. launafl. 
2. Yfirverkfræðingur ..............200.00000 000... vV. — 
3. Skrifstofustjóri ...........20.000.000 e.s VI. — 
4. Verkfræðingar ............02002200000ens ss VI. — 
5. Hagfræðingur ...........0.0002000000 sn ens VI. — 
6. Landmælingamaður ..............0.0..0. 00. sn VIL — 
7. Vatnamælingamadur ..............2.0000. 00. s.s. VI. — 
8. Féhirðir ..............22000000.0 sess VIII. — 
9. Aðalbókari .........00200000000 sens VIII. — 

10. Fulltrúi I. stigs ................00.00 0000... VIL — 
11. Rafvirkjar ............2..020000 0000 ss Kk. — 
12. Bókarar I. stigs .............0.00200020 000 ss en X. — 
13. Yfirteiknari ..................20..00.0e ene IX. —- 
14. Teiknarar Í. stigs ...............0200. 00... sn X. — 
15. Bókarar Il. stigs ...............022200. 00. ..sns veere XI. — 
16. Teiknarar II. stigs ...............202.000 0000 XII. — 

17. Ritarar ................2020200. esne KIV— XIII. — 
IL Rafmagnsveitur ríkisins: 

1. Rafmagnsveitustjóri .............0..000000 00... 0. 0... IV. — 
2. Yfirverkfræðingur .................2.0.00.0 00... 0... VV... — 
3. Deildarstjórar .........000eerreeeereeenenneeeeneeneeree vi.  — 
4. Verkfræðingar ...........0....0.. esne VI — 
5. Rafveitustjórar ...........200.000. 00. ess VI. — 
6. Iðnfræðingar .................2.00.0000 0. ns sess VIL.  — 
7. Yfirvélstjórar ......00000eueeeeeeeeeeeneeeeeeenenerere VIII. — 

8. Aðalverkstjóri ...........2..2..0... sess VII.  — 
9. Vélstjórar .............02.00.00 en sess IX. — 

10. Rafgæzlumenn ...............2.00.. 0. ess IX. — 
11. Birgðavörður .................20200.e eeen IX. — 
12. Verkstjórar, faglærðir ...................0000. 0... 0... IX. — 
13. Rafvirkjar ................2.00. 0. sess X. — 
14. Verkstjórar ..............2.0000.. sense Á — 
15. Teiknarar I. stigs .................020.000 0... nn XX. — 
16. Vélaverðir .................0000.00 ess KI. — 
17. Teiknarar Il. stigs .................0200 000. .n nes XI. — 
18. Aðstoðarvélaverðir ................200200 0000... KI. — 
19. Bifreiðarstjórar ...,............0..000.00 0. nv ess XI. — 
20. Línumenn I. stigs ..............20.000.00 0000 .n nn XI. — 
21. Línumenn Il. stigs ................00000 0... sver KI. —
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III. Jarðboranir rikisins: ' 92 
1. Yfirverkfrædingur ..........0000000 000. enn. vs... ”V. launafl. 24. des. 

2. Verkfræðingar ..........0.000000 00 .en.ne.. FR VI. — 

IV. Rafmagnseftirlit ríkisins: 
1. Rafmagnseftirlitsstjóri ..........0020000 000. 0... VV. — 
2. Verkfræðingur ..........20.000000 0000 senn... VII — 
3. Eftirlitsmenn ........000000 6000 es sens. IK. — 
4. Raffangaprófari .........0.0000000 enn rns IX. — 
5. Bókari ..0eserereeeneeeeeneeneeevseeneseeeeeeeveneeere X.. — 
6. Ritari .........0.0820 00 e.s XIV.—XIIL  — 

18. gr. 

Póstur og sími 
I. Póst- og símamálastjóri ........000002000 000 e nenni II. launafl. 

II. Póstmálaskrifstofan: 
1. Forstöðumaður ...........00000000eeness enn V. — 
2. Póstmálafulltrúi ...........02000000 0000 senn... VIL — 
3. Aðalbókari ........000000.0 eeen VIL — 
4. Fulltrúar .........0.000000 00 ns enn VII. — 
5. Bókarar senere sn XX. — 
6. Ritarar ..........0000. see ens XIV.—XIIL  — 

III. Póststofan í Reykjavik: 
1. Póstmeistari ........20200.000.0.eeesn rss VI... — 
2. Fulltrúar I. stigs ........00000020 00 .e0 nn VIII. — 
3. Fulltrúar I. stigs .........0200000000 000 nn... IX. — 
4. Póstafgreiðslumenn ..........0000000nssesne sn... X.  — 
5. Ritarar .........00000000 000. enn XIV.—XIIL — 
6. Bifreiðarstjórar ..........000000 0000 sn ss KI. — 
7. Bréfbérar ............0.seeneesener rr XIL  — 
8. Húsvörður ........20.00.000esesenesn rr KI. — 

IV. Póststofan á Akureyri: 
1. Póstmeistari ..........00200.0eeeeen ns. VIL — 
2. Fulltrúi I. stigs ..........000020000nsen nn VIII. — 
3. Fulltrúar II. stigs ..........0.00000 0000. 00 ann IX. — 
4. Póstafgreiðslumenn ........000000erereeeeesereseeseener X. — 
5. Bréfberar ........200000 sess XII. — 

V. Landssíminn: 

A. Símarekstrardeild: 

1. Forstöðumaður ...........200000e0neen enn V. — 
2. Aðalbókari ...0srerereseeeneveneeneeneneneneeesnere VIL — 
3. Aðalféhirðir ...........20000 000. ens es VILL — 
4. Deildarstjórar ........0..00000.00.e enn VII. — 
5. Eftirlitsmaður radiostóðva ........000000000. 00... VIII. — 
6. Fulltrúar I. stigs .........020000 000... seere verseeese VII. — 
7. Fulltrúar IL stigs ........0..20000000.0 0000. IX. — 
8. Bókarar Í. stigs ...........0000000. 000... nn... X. — 
9. Bókarar Il. stigs ..........000000000 000... XI. — 

10. Ritarar .........0000.000seenð er XIV.—XII.  — 
B. Símatæknideild: 

1. Yfirverkfræðingur .........20.0200000 00... 0... . VV. — 
2. Verkfræðingar .........0.00000000 00... VI. —
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92 3. Símafræðingar .............000000.. 0. en. AAA VII. launafl. 
24.. des. 4. Fulltrúar I. stigs ...........00.....0000.0..0... eg VII. — 

5. Fulltrúar IL stigs ..................0000 0000... IX. — 
"6. Yfirteiknari ..............000000.. 0. sn sn IX. — 

7. Símvirkjar ............0.000000. ns enn K—IK. — 
8. Teiknari Í. stigs ..............0220. 0000... X.  — 

"9. Teiknari Il. stigs ..............0002000.0 0... XI. — 
10. Ritarar ............02000 000. en sn sn KIVKII.  — 

C. Ritsíminn: - 
1. Ritsímastjórinn í Reykjavík .............00000.......0.. VI. — 

2. Fulltrúi Í. stigs .............000202.00 0000. enn VII. — 
3. Fulltrúar Il. stigs ...........0.0.000 00... 0.nn. IX. — 
4. Bókarar I. stigs ............0.2200000 0000... XX. — 
5. Bókarar Il. stigs .........2.0000000. 0000. XL. — 
6. Ritarar ...........00200020 0000. XIV.—XIIL. — 
7. Yfirvarðstjórar ...........2.0200000 0... 0... FAR VIII. — 
8. Varðstjórar ..............0........ RAÐIR IX.—VIIL  — 
9. Símritarar ...........0..0.00... 00 rss X—IK. — 

10. Skeytaskrásetjarar ..............00000 00... 00... KI. — 
11. Fjarritarar ............2.2.00000 000. XIII. — 
12. Talsímakonur ............00000 0000... ns. XIIL— XI. — 
13. Yfir-sendimenn .......000reneeeeeeeveeeeneeeneneee XL — 

14. Sendimenn .........020000000 sess KI.  — 

D. Langlinumiðstöð: 
1. Yfirvarðstjórar ..........0.000000 0000... RAÐAR XX. — 
2. Varðstjórar .............0.000. 0... s.n. FEREEE XIL—XL  — 
3. Eftirlitsstúlkur ...............0000000 000... sn. KI. — 
4. Talsímakonur .........000..00e senn KII-KII. — 

E. Bæjarsíminn í Reykjavík: 
1. Bæjarsímastjóri ...........0...000.2000 000... 0 VI . — 
2. Fulltrúi I. stigs ...............00.00000 000... VII. — 
3. Fulltrúar IL stigs ...........0.2000000 0000... IX. — 
4... Innheimtuféhirdir ...............00020 000. e. nv... VII... — 
5. Umsjónarmaður sjálfvirkra stöðva ................... VIL — 
6. Símafræðingur ..............00.000.0.000.... AIR VII. — 
7. Símvirkjaverkstjórar ..........000.00000 000... IX.—VIIL  — 
8. Teiknari I. stigs ...............0200.000 0... enn Kk. — 
9. Símvirkjar ........0.2002000 000. XK—IK. — 

10. Bókarar I. stigs .............0.0.02 000... .0 en X. — 
11. Línuverkstjórar ...........2.2.00000 senn X. — 
12. Teiknarar II. stigs ..............000.000 0000... XIL  — 
13. Efnisvörður ...............2..200 000... X — 
14. Iðnaðarmenn I. stigs ..............2..020. 0... 0... X. — 
15. Aðstoðarféhirðar ..............2.0.00000. e.s. sn X. — 
16. Næturvörður .............2..2.00.00 0. sn XI — 
17. Línumenn ..............2.0.0.esnsns ss XI — 
18. Stöðvargæzlumenn ............0.00000 0... vs. XII. — 
19. Ritarar ........0000000 0000 nnnen nr XIVKII. — 

F. Birgðahúsið: 

1. Birgðastjóri ...............002000.. 000. sess VII. — 
2. Fulltrúi I. stigs ................000..0 000. ven. VII —
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3. Fulltrui II. stigs .........00..0.000..0..0.% RA AN IX. launafi. 92 

4. Efnisverðir ........20.20000e eens FA IK.  —- 24. des 

5. Umsjónarmaður bifreiða .........020000000 0... ...00.. KK. — 

6. Bókari .........0000nsns sn XX. — 

7. Afgreiðslumenn ........00000000 se nner nn KI. — 

G. Radioverkstæðið: 
1. Verkstjóri ..........00000 0. eens nn IX—VII. — 
2. Símvirkjar ........2.000000 ne nn enn X—IX. . — 
3. Iðnaðarmenn Il. stigs ......0.00000000 0000 ne... XI. — 

H. Skiptibordaverkstædid: i 
1. Verkstjóri ....0000rereeeeeeesreeensesenesensese IX— VIII. — 
2. Símvirkjar .......020.00000e ee sense K—IK. — 
3. Iðnaðarmenn Il. stigs .........00.0000 000. 000... XII. 

I. Ritsimaverkstædid: 
1. Verkstjóri ..........000.00 0000 nn IX VIII... — 
2. Símvirkjar ........00000.00 000 een K—IK.. — 
3. Iðnaðarmenn Il. stigs .......0.02000.00 00... 0... KI. — 

J. Viðhald síma: 
1. Fulltrúar Í. stigs ..........00.00 0000. ar nn VIL — 
2. Símvirkjaverkstjórar ........0000000 00... IX — VIII. — 
3. Línuverkstjórar .........00000 0000. nn Ok — 
4. Símvirkjar .......2.00000000 renn X.—IXK. — 
5. Linumenn ..........00. 0000 even KI. — 

K. Landssímahúsið: 
1. Húsvörður ...........020000 00 sene nes XII. — 

L. Radiostöðvarnar: 
1. Stöðvarstjóri stuttbylgjustöðvarinnar í Gufunesi ..... VIL — 
2. — loftskeytastöðvarinnar í Reykjavík ............... VIIL  — 
3. Stöðvarstjóri sendistöðvarinnar á Rjúpnahæð ......... VIII. — 
4. — sendistöðvarinnar á Vatnsendahæð ................ VIII. — 
5. — Loranstöðvarinnar á Reynisfjalli ................. VIII. — 
6. Varðstjórar .........0.00000000. enn IK— VIII. — 
7. Símritarar ...........2.0.0.0..se.e eeserenee K—IK. — 
8. Loftskeytamenn .........02000000 000 ns. KK. — 
9. Símvirkjar ........00000000 nes K—IK. — 

10. Tækjagæzlumenn .........0.000000 000. senn KI. — 
11. Tímaverðir Loranstöðvarinnar á Reynisfjalli ......... XII. — 
12. Fjarritarar ..........0.0000000 0000 KI.  — 

M. Umdæmisstöðin á Akureyri: i 
1. Umdæmisstjóri .........0.0000000 0000... VIL — 
2. Fulltrúi ..........2000.00 00 ess VIL — 
3. Ritsímavarðstjóri ........000000000 0000. IX.-—VIIL — 
4. Símvirkjaverkstjóri .........00000.0 0000... IK — VIII. — 
5. Langlínuvarðstjórar ..........020000 000... KII—KI.  — 
6. Símritarar .................eee ner K—IK. — 
7. Bókari .......20..000iseeens sens X.… — 
8. Símvirki ........200.000.n een K—Ik. — 
9. Linumaður ........0.00.00.0.eeeensss en XI. — 

10. Talsímakonur .........22000000 0. enn XIN—KII. — 
11. Ritarar ..........000000 0000 .n 00 s.. XIV.—XIL.  —
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'N, Umdæmisstöðin í Hrútafirði: 
1. Umdæmisstjóri ............00..00 0... VII. launafl. 
2. Ritsímavarðstjóri ........0.000200 0000... IK — VIII. — 
3. Símvirkjaverkstjóri .........000200 0000... IK — VIII. — 
4. Línumaður ..........00000.0. es ss XI. — 
5. Talsímakonur .............0000000. 0... XII — XII. — 
6. Ritari .........2.200000.0. senn KIV XIII. — 

O. Umdæmisstöðin á Ísafirði: 
1. Umdæmisstjóri .........0..00000000 00. VIL — 
2. Fulltrúi ...........0.02000.0 00 seven IX. — 
3. Ritsímavarðstjóri ..........02000000 00... IKVII. — 
4. Símvirkjaverkstjóri ...........2.000.... 0... IX.—VII.  — 
5. Simritarar ......00000seeeeeeseneeeseeesenensenrsese X.—IX. — 
6. Langlinuvarðstjórar ............0.0.0....... 0... XII — XI. —- 
7. Talsímakonur ................2000 00... nn. XII — XII. — 

P. Umdæmisstöðin á Seyðisfirði: 

1. Umdæmisstjóri ...........00.000000 000... VII. — 
2. Fulltrúi ............0..202000200..e ses IX. — 
3. Ritsímavarðstjóri ...........00000.00 00... IX — VIII. — 
4. Símvirki .............00.00 00. en sess K—IK. — 
5. Simritarar .............0.00.0 s.n. K— IX. — 
6. Talsimakonur .............000.00 0. 0... XIII — XII — 

R. Umdæmisstöðin á Siglufirði: 
1. Umdæmisstjóri .............2000000.. 0000 VI. — 
2. Ritsímavarðstjóri ..............0.00000 000... IX— VIII. — 
3. Símritarar ...........2.20000...s. ns X— IK. — 
4. Símvirki ............0000. 00. s ens XK— IK. — 
5. Bókari .........00000000.00nsns ss Kk. — 
6. Langlínuvarðstjóri ............2.000.20020 000... KII—KI.  — 
7. Talsímakonur .............2000000 000... XIII — XII. — 

S. Vestmannaeyjar: 
1. Póst- og símstöðvarstjóri ..............000.... 0. 0... VIL — 
2. Ritsímavarðstjóri ..........000000 000. IX — VIII. — 
3. Símritarar ............00..0. 00. ns sn X.—IX. — 
4. Símvirkjar ..............00.0..e sn K—IK. — 
5. Bókari ...........2000000.0 0. sess X. — 
6. Langlínuvarðstjóri ...............000000 00... KII—KI — 
7. Talsímakonur ................000000 00... nn XIIL— XII. — 

T. Hafnarfjörður: 

1. Símstjóri .............200.2 00. .n ss VIII. — 
2. Símvirkjaverkstjóri .............00000. 0000... IX.—VIII.  — 
3. Símvirki .............0000.00 0... X.—IX. — 
4. Fjarritari .............0.000.0 00. XIII. — 
5. Talsimakonur ............0.00000 000 nn. XIII — XII. — 

Simritaravarðstjórar og simvirkjaverkstjórar skulu eftir 10 ára starf færast 
úr IX. launafl. í VIII. launafl. Símritarar og símvirkjar flytjast eftir jafnlangan 
starfstíma úr X. launafl. í IX. launafl. Langlínuvarðstjórar skulu og eftir 10 ára 
starf færast úr XII. launafl. í XI. launafl. Þá skulu og talsímakonur færast úr 
XIII, launafl. í XII. launafl. eftir jafnlangan starfstíma.
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Með reglugerð, sem ráðherra setur að fengnum tillögum póst- og símamála- 92 
stjórnarinnar, skal, eftir því sem við verður komið, ákveða laun símstjóra á I. fl. B 24. des. 
og II. fl. stöðvum fyrir rekstur stöðvanna svo og laun póstafgreiðslumanna, sem 
ákvæði þessarar greinar ná ekki til. Launin séu ákveðin þannig, að þessir starfs- 
menn fái hlutfallslega sömu laun og aðrir, sem nefndir eru í þessari grein, miðað 
við þau störf, er þeir hafa með höndum. 

I. Ríkisútvarpið: 19. gr. 
a. Adalskrifstofan: 

1. Útvarpsstjóri ..........002.0.00. enn IV. launafl. 
2. Skrifstofustjóri ...........200000.. 0. ss vi. — 
3. Fulltrúi ............002002000 0000 IX. — 
4. Féhirðir .................0 0. VIII. — 
5. Bókari .........00000. 00. ss ss XI. — 
6. Ritari .........00.20000 0. XIV — XIII. — 
7. Umsjónarmaður ..............200000. sv... XIII. — 

b. Innheimtudeild: 

1. Innheimtustjóri .............2.20200 0000 0nen VIII. — 
2. Bókari ..........2200.00 00. XI. — 

3. Ritarar ..........000000.00 0. sn KIV— XIII. — 

4. Innheimtumenn .........00.essessessss XIII. — 

c. Auglýsingadeild: 
1. Auglýsingastjóri ............000000000 00... VIII. — 

2. Bókari .........000000 000. XI. — 

3. Ritari .............0.0000 0... XIV— XII. — 
4. Innheimtumaður ..............00. 00... sess XIIL — 

d. Fréttastofan: 
1. Fréttastjóri ..............0.202.0.0 nr VI. — 
2. Fréttamenn ............0...00. sen IX. — 

3. Ritarar ............20.2000 000. KIV— XIII. — 

e. Skrifstofa dagskrár: 
1. Skrifstofustjóri útvarpsráðs ..............0...00..0... VI. — 
2. Dagskrárstjóri ...........0.0.000 000... VIII. — 
3. Fulltrúi ...............22200.0.0.sn ss IX. — 
4. Bókari ............2.00000 0. s ses XI — 
5. Þulir ..............220000. s.n. IX — 

6. Ritari ................000 000... KXIV— XIII — 
7. Leiklistarráðunautur ...............00..00000 00... . VIII. — 

f. Tónlistardeild: 

1. Tónlistarstjóri ...................0000 00... re... VIL — 
2. Fulltrúi ..............2.20202 0000 en ss IX. — 
3. Hljómsveitarstjóri ..............0.200000.0.. 0... 0... IX. — 
4. Hljómplötuverðir ...........2.02.200 0... sn XII. — 
5. Píanóleikari .................0.0. ss sense IX. — 

6. Aðstoðarmaður ............0000. 0... ss XIII. — 

7. Ritari .............0020000 000. KIV— XIII. — 

g. Magnarasalur: 
1. Forstöðumaður ................22020 00 .0se ss VIII. — 

2. Magnaraverðir I. stigs ..............20.002200 00.00.0000. X.  — 
3. Magnaraverdir Il. stigs .............00000000000. 000... XI. —
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Vatnsendastöðin og endurvarpsstöðvar: 
1. Stöðvarstjórar ..............0.20.0.0. 0... VIII. launafl. 
2. Stöðvarverðir og vélstjórar ...........00000.0.0.0....... XX. — 

II. Vidtækjaverzlun rikisins: 

II. 

m
o
m
 

ad
 
D
S
R
 

O
N
 

td
 

Verzlun og iðnaður. 

I. Áfengisverzlun ríkisins: 

Forstjóri .........2.202000. 0 s.s VL — 
Skrifstofustjóri ...........0..02000000 00 ene VIL — 
Útvarpsvirki og sölumaður .............0000000 00. 0... X. — 
Bókari .........202020000 00 sons XI. — 

Afgreiðslumaður .............0.000000 00... XII. — 
Ritarar ............20000 2000. XIV.—XIII.  — 

iðgerðarstofa útvarpsins: 
Forstöðumaður ................02000000 00... een VIII. — 
Bókari s..sssseeeeereeeenseeeseeneseeeeenenenerenreereete XI. — 
Útvarpsvirkjar ............00 000. IR X. — 
Afgreiðslumaður ............2..22.2000000 00 enn XII.  — 

20. gr. 

1. Forstjóri ...............2000.... see V. launafl. 
2. Lyfsölustjóri ..............020020 0000 V. — 
3. Skrifstofustjóri ..............0.00.2000 00... VIL. — 
4. Aðalbókari og aðalféhirðir ................20.020.0.00.... VIL — 
5. Fulltrúi Í. stigs ..............0.0..2 0200... VII.  — 
6. Fulltrúi I. stigs ....................000 0000... IX. — 
7. Sölumenn og bókarar I. stigs ................2.00.0000.... X.  — 
8. Innheimtumenn og båkarar Il. stigs ..................... XI. — 
9. Ritarar ........00.2.22202 0000 XIV.—XIII.  — 

10. Aðalverkstjóri ............2..0002. 000 nn VIII. — 
11. Aðstoðarverkstjórar .............020000.0 0... X. — 
12. Átappari, blöndunarmaður, bifreiðarstjórar .............. XI. — 
13. Aðstoðarmenn í birgðahúsi ................000. 00... 0000. XII. — 
14. Aðstoðarfólk við lyfjagerð I. stigs ................0...... XI. — 
15. Aðstoðarfólk við lyfjagerð Il. stigs ...................... XIV. — 
16. Iðnkonur ..........00002000 22 00nn enn XV. — 
17. Útsölustjórar i Reykjavik .........0..0.0000000. 000. VIL. — 
18. Afgreiðslumenn í útsölum ..............0000.0 00... 0... X. — 
19. Útsölustjórar utan Reykjavíkur ...........0.00..000.00... VII — 

II. Tóbakseinkasalan: 
1. Forstjóri ..,..........2.2.000. 00... V. — 
2. Skrifstofustjóri ........2..0.0000000 00... VI — 
3. Aðalbókari og adalféhirdir ..... AR VIL — 
4. Birgðavörður ...........0.0200000 000 er VII. — 
5. Sölumenn og bókarar I. stigs ..............020000000000.0.. X. — 
6. Innheimtumaður og bókarar Il. stigs .................... XI. — 
7. Afgreiðslumenn ...........0..0.2002 000. 0n nr KI. — 
8. Ritarar ........0000200 0000. XIV— XIII. — 
9. Bifreiðarstjórar .............0.00000 0000... KI. — 

Tóbaksgerð: 
1. Verkstjóri ..........000.0.000. 0000 Kk. —
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2. Aðstoðarmenn .........2.20.. 000. sens XI. launafl. 
3. Iðnkonur .............20000. eee eee er XV.  — 

TIl. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg: 
1. Forstjóri ...........200.00. eeen V. — 

2. Skrifstofustjóri .............002 0000 sn VI. — 

3. Bókari ..........200000.00.snerse rr KI. — 
4. Ritari ...........0020.000 eðr XIV.—XII.  — 

IV. Áburðar- og grænmetisverzlun: 
1. Forstjóri .............2.020.0 neee V. — 
2. Skrifstofustjóri .............0200000 0... nn VI. — 
3. Féhirðir ..............202200 0000 en ss VIL  — 
4. Sölumaður ..........02020000 00 ene ss X. — 
5. Bókari ............2.0000ss en sens XI. — 
6. Ritari „...........200020000 00 ene . XIV—XIIL  — 
1. Verkstjóri .............20000 0000 Kk — 
8. Aðstoðarmenn ..........2.0200.0..se ss XIII. — 
9. Bifreiðarstjóri ...............000000 sv ess KI. — 

V. Landssmiðjan: 
1. Forstjóri ............2.2.20000.00.0nsaen V. — 
2. Skrifstofustjóri ...........2.02.000. en. vi. — 
3. Aðalbókari og aðalféhirðir ..............000000.000 0... VIL — 
4. Bókarar I. stigs ...............0200 000... 00 ve... K. — 
5. Bókarar II. stigs og innheimtumaður ...............0.... KI. — 
6. Ritarar ..........0000000 0. re. sr XIV.—XIIL.  — 

VI. Innkaupastofnun ríkisins: 
1. Forstjóri ........2.0.000000. sn V. — 

2. Skrifstofustjóri ........20rerereeerererenereseseenseeee VI — 
3. Bókari ........020000000n.neenenr rr X.  — 
4. Ritari „............0202000 0000 nes XIV.—XIIL  — 

21. gr. 
Árslaun kennara og barnaskólastjóra samkv. 14. gr. eru miðuð við 9 mánaða 

kennslutíma minnst, en lækka um %2 hluta heildarlauna fyrir hvern mánuð, sem 
kennslutíminn er skemmri. Vinni kennarar önnur störf í þágu skólans en þeim er 
ætlað samkvæmt stundaskrá, sem samin er i samræmi við kennsluskyldu þeirra, 

má taka tillit til þeirra aukastarfa, þegar árlegur kennslutími, sem launin eru 
miðuð við, er ákveðinn. 

Heimilt er menntamálaráðuneytinu, í samráði við fjármálaráðuneytið, að ákveða 

sérstaka þóknun þeim skólastjórum, sem hafa á hendi stjórn í tví- eða þrískipuðum 
skólum, svo og til barnaskólastjóra, sem veita jafnframt forstöðu unglingadeildum. 

22. gr. 
Laun stundakennara skulu ákveðin með reglugerð, er menntamálaráðherra 

setur, og vera sem næst 80% af launum fastra kennara við þá skóla, sem þeir starfa 
við, miðað við fullan kennslustundafjölda hjá báðum. 

23. gr. 
Á laun samkvæmt 1. gr. laga þessara skal greiða verðlagsuppbót eins og hún 

er ákveðin á hverjum tíma samkv. lögum. 
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24. gr. 
Við samning reglugerða samkv. lögum þessum svo og við endurskoðun þeirra 

skal jafnan gefa Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja kost á að fylgjast með og fjalla 
fyrir hönd félaga sinna um ágreiningsatriði þau, sem upp kunna að koma. 

25. gr. 
Um leið og lög þessi taka gildi, skulu niður falla hvers konar greiðslur fyrir 

aukastörf, sem rétt er að telja til aðalstarfsins, svo og greiðsla skrifstofufjár emb- 
ættismanna, sem ætlað hefur verið til launa starfsfólks, er lög þessi taka til. 

Ríkisstjórnin, Bandalag starfsmanna ríkis og bæja og Hæstiréttur tilnefna einn 
mann hvert í nefnd, sem skal úrskurða um, hver aukastörf rétt sé að telja til aðal- 
starfs og hver beri að launa sérstaklega. Nefndinni ber enn fremur að úrskurða um 
ágreining, sem rísa kann um framkvæmd reglugerðar um vinnutíma og eftirvinnu- 
kaup o. fl. Þá er og nefndinni skylt að láta í té umsögn sína um mál, er varða kaup 
og kjör starfsmanna hjá ríkinu, ef ríkisstjórnin óskar þess. 

Endurgreiða skal starfsmanni útlagðan kostnað vegna starfa hans eftir reikn- 
ingi, er ráðherra samþykkir. , 

Bæjarfógetar, sýslumenn og tollstjórinn í Reykjavík fá gjald af innheimtum rík- 
issjóðstekjum sem hér segir: 

1. Af 200 þús. kr. eða minna greiðist ..............0.00000 00... 1% 
2. — 200— 1000 þús. kr. greiðist ............0..22000. 00... %% 
3. — 1—2 millj. kr. greiðist .............22...000.0000 0 14 % 
4. — 2—10 millj. kr. greiðist .............0..0000.0 000... 1% 
5. — 10 millj. kr. og þar yfir greiðist ..............000000000.00... 1 %0 

26. gr. 
Héraðslæknar, dýralæknar og prestar taka greiðslur fyrir embættisverk samkv. 

gjaldskrám, sem hlutaðeigandi ráðherra setur. 

27. gr. 
Nú ber nauðsyn til að unnið sé á vinnuvökum, og er þá fjármálaráðherra heim- 

ilt að ákveða, að starfsmenn hljóti 33% álag á þann hluta launa, sem greiddur er 
Íyrir unnin störf á tímanum frá kl. 21 til 8. 

28. gr. 
Nú eru settar á fót ríkisstofnanir, eftir að lög þessi öðlast gildi, og skal þá fjár- 

málaráðherra í samráði við ráðherra þann, er fer með mál stofnunarinnar, ákveða 

laun starfsmanna við þær með hliðsjón af því, er gildir um sambærilegar eða hlið- 
stæðar stofnanir samkvæmt lögum þessum. 

Ef til koma við stofnanir þær, sem lög þessi taka til, nýjar stöður, sem eru ekki 
taldar í lögunum, ákveður fjármálaráðherra með sama hætti og segir í 1. málsgr., 
í hvaða launaflokk skuli skipa hlutaðeigandi starfsmann. 

Heimilt er að færa yfirverkfræðing úr V. flokki í IV. flokk, ef verkfræðing- 
urinn hefur gegnt starfinu í 15 ár eða lengur. 

29. gr. . 
Nú hefur maður gegnt ráðherraembætti í 2 ár samfleytt eða lengur, og á hann 

þá rétt á biðlaunum, er hann lætur af því starfi. 
Biðlaun skal greiða í sex mánuði, talið frá 1. degi næsta mánaðar eftir að hlut- 

aðeiganda var veitt lausn frá ráðherraembætti. Biðlaun skulu vera 70% af launum 
ráðherra, eins og þau eru á biðlaunatimanum. Nú tekur sá, er biðlauna nýtur, stöðu
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í þjónustu ríkisins, og fellur þá niður greiðsla bidlauna, ef stöðunni fylgja jafnhå 
eða hærri laun, ella greiðist launamismunurinn til loka 6 mánaða tímans. 

30. gr. 
Nú hefur maður gegnt ráðherrastöðu samtals lengur en 10 ár, og á hann þá 

rétt til eftirlauna, þegar hann hefur náð 65 ára aldri. 
Eftirlaun skulu nema 50% af meðallaunum ráðherra næstu 10 ár á undan því 

ári, er hlutaðeigandi öðlast eftirlaunaréttinn. Koma skal til frádráttar eftirlaunum 

samkvæmt þessari grein lífeyrir, sem greiddur kann að verða úr sérstökum lif- 
eyrissjóðum, öðrum en lifeyrissjóði alþingismanna. 

Nú andast maður, er eftirlaun tekur samkvæmt þessari grein, og skal þá greiða 
ekkju hans 60% þeirra eftirlauna, sem hann naut, þó með þeim takmörkunum, 
sem um getur í síðari málslið næstu mgr. hér á undan. 

Ef maður, sem fullnægir skilyrði því, sem sett er í 1. mgr. þessarar greinar, 
andast, áður en hann hefur náð 65 ára aldri, þá á ekkja hans rétt á eftirlaunum, 

sem svarar 30% af meðallaunum ráðherra næstu 10 ár á undan dánarári manns 
hennar. Gilda skulu þó hér sömu takmarkanir og í næstu mgr. á undan. 

31. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 60/1945, um laun starfsmanna 

ríkisins, og öll lagaákvæði, er fara í bága við lög þessi. 

32. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1956. 

Gjört að Bessastöðum, 24. desember 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 

um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 90/1954, 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 1956 skal innheimta: 

A. Vörumagnstoll samkvæmt lögum nr. 90/1954, um tollskrá o. fl, með þessum 

hækkunum: 
a. Af benzíni, öðru en flugvélabenzíni, samkvæmt 27. kafla tollskrárinnar, 

15. lið, með 20 aurum af kg í stað 1 eyris. 
b. Af öllum öðrum vörum með 250% álagi, þó ekki af flugvélabenzíni og vör- 

um þeim, sem taldar eru í 2. gr. 
B. Verðtoll samkvæmt sömu lögum með 45% álagi, þó ekki af vörum þeim, sem 

taldar eru í 2. gr. 

1955 

92 

24. des. 

93 

24. des.
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93 2. gr. 
24. des. Undanpegnar tollhækkun þeirri, er getur í b-lið A og B-lið 1. gr., eru þessar 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. 

— 22 — 6—38, drykkjarvörur og ýmislegir vökvar. 
— 24 — 1—9, tóbak. 
— 25 — 10, salt. 

— 21 — 1—4, kol. 
— — — 14, steinolía. 

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

3. gr 
Á árinu 1956 skal heimilt að fella niður aðflutningsgjöld af: 

A
 

Belgávöxtum, sem teljast til nr. 5—6 í 7. kafla tollskrár. 

Ómöluðu korni, sem telst til nr. 1—7 í 10. kafla tollskrár. 

Kornmjöli og grjónum, sem telst til nr. 1—12 í 11. kafla tollskrár. 
Kaffi, óbrenndu eða brenndu og möluðu, sem telst til nr. 1—2 í 9. kafla tollskrár. 

Sykri, sem telst til nr. 1—6 í 17. kafla tollskrár. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1956. 

Gjört að Bessastöðum, 24. desember 1955. 

94 

24. des. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 
um bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 1956. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Til 20. janúar 1956 er ríkisstjórninni heimilt að greiða úr ríkissjóði til bráða- 
birgða, í samræmi við ákvæði fjárlaga fyrir árið 1955, öll venjuleg rekstargjöld 
ríkisins og önnur gjöld, er talizt geta til venjulegra fastra greiðslna þess, þótt 
ákveðin séu og heimiluð til eins árs í senn. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1956. 

Gjört að Bessastöðum, 24. desember 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Eysteinn Jónsson.
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LOG 
um breyting á lögum nr. 116 29. des. 1954, um breyting á lögum nr. 50 1946, 

um almannatryggingar, og viðauka við þau. 

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

3. 

bykki minu: 

1. gr. 

Brådabirgdaåkvædi laganna orðist svo: 

Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða, að á árinu 1956 skuli, auk 5% uppbótar 

þeirrar, sem nú er greidd á elli- og örorkulifeyri, greiða uppbót, er nemi sama 

hundraðshluta og laun opinberra starfsmanna i lægstu launaflokkum verða 

hærri fyrra misseri 1956 en þau voru fyrra misseri 1955. 

Jafnframt skulu þá hækka framlög ríkissjóðs og sveitarsjóða og iðgjöld 
alvinnurekenda og hinna tryggðu samkvæmt 27. gr. hlutfallslega jafnt, þannig, 

að hækkunin jafngildi útgjaldaaukningunni, 
Grunnupphæð hámarksframlags ríkissjóðs og sveitarsjóðs, sbr. 24. gr. 5. tölul., 

skal vera kr. 90.00 á ári. 
Að öðru leyti skulu þau ákvæði laganna, sem falla eiga úr gildi í árslok 1955, 
vera í gildi til ársloka 1956. Enn fremur skal framkvæmd heilsugæzlu sam- 
kvæmt III. kafla laga nr. 50 1946 frestað til ársloka 1956, og framlengjast skulu 

til sama tíma ákvæði III. kafla laga nr. 104/1943, sbr. þó 24. gr. þessara laga 

og 2. tölul. hér að framan. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1956. 

Gjört að Bessastöðum, 29. desember 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

Ea Ási vnrantir Að hlaðcíða 

1955 
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29. des.
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96 FORSETABRÉF 
30. des. 

um að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda. 

Forseti Ístanns 
gjörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið, samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi, 75. löggjafar- 
þing, skuli koma saman til framhaldsfunda fimmtudaginn 5. janúar 1956, kl. 13.30. 

Gjört að Bessastöðum, 30. desember 1955. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
Ólafur Thors. 

97 AUGLYSING 
31. des. - er ø um aðild Íslands að stofnskrá Evrépunefndar til varnar gin- og klaufaveiki. 

Hinn 12. júní 1954 veitti framkvæmdastjóri Matvæla- og landbúnaðarstofnunar 
Sameinuðu þjóðanna viðtöku aðildarskjali Íslands að alþjóðasamningi serðum í 
Róm 11. desember 1953, um stofnskrá Evrópunefndar til varnar gin- og klaufaveiki. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 31. desember 1955. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

98 AUGLYSING 
31. des. - 

um samkomulag milli Íslands og Ísrael um ókeypis vegabréfsáritanir. 

Hinn 29. desember 1855 var undirritað í Tel-Aviv samkomulag milli Íslands og 
Ísrael um ókeypis vegabréfsáritanir. 

Samkomulagið gengur í gildi hinn 1. febrúar 1956. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 31. desember 1955. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

0 10 Revkiavik. BRíkisnrentsmiðiam Cntanharg.
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AUGLYSING 99 
31. des. 

um aðild Íslands að samningum um réttindi Evrópuráðsins. 

Hinn 1í. marz 1955 var framkvæmdastjórn Evrópuráðsins afhent aðildarskjal 
Íslands að samningi, gerðum í París 2. september 1949, um réttindi Evrópuráðsins, 
ásamt viðbótarsamningsi við hann gerðum í Strassborg 6. nóvember 1952. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 31. desember 1955. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

AUGLÝSING 100 
31. des. 

um viðbótarsamninga við samninginn frá 7. desember 1944 um alþjóðaflugmál. « 

Hinn 5. juli 1955 veitti framkvæmdastjóri Alþjóðaflugmálastofnunarinnar i 
Montreal (1. C. A. 0.) móttöku fullgildingarskjölum Íslands að viðbótarsamningum, 
gerðum í Montreal 14. júní 1954, við alþjóðasamninginn frá 7. desember 1944, um 

alþjóðaflugmál (Stj.tíð. A. 45/1947). 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 31. desember 1955. 

Kristinn Guðmundsson.   
Magnús V. Magnússon. 

AUGLÝSING 101 
- 31. des. 

um framlengingu vidskiptasamnings milli Islands og Frakklands. 

Með erindaskiptum i París 19. desember 1955 var vidskiptasamningur Íslands 
og Frakklands frá 6. desember 1951 (Stj.tíð. A. 122/1951) framlengdur til 31. marz 
1956. 

Gert er ráð fyrir áframhaldandi viðskiptum landanna á svipuðum grundvelli 
og verið hefur. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 31. desember 1955. 

Kristinn Guðmundsson.   
Magnús V. Magnússon.








