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4 | 20. jan. | Lög um breyting á lögum nr. 29 7. april 1956, um 
atvinnuleysistryggingar .........00.0.000 000. 5—6 

57 | 24. jan. | Auglýsing um framlengingu vidskipta- og greiðslusamn- 
ings Íslands og Ungverjalands ...............0.... 201 

1 | 30. jan. | Lög um niðurfærslu verðlags og launa o. fl. .......... 14 
2 S. d. Lög um framlenging á gildi laga nr. 73 1958, um bráða- 

birgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 1959 .... 4 
5 | 5. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 43 29. maí 1958, um aðstoð 

við vangefið fólk ..........02.00.2000 00... 6 
8 | 12. febr. | Auglýsing um viðskiptasamning milli Íslands og Finn- 

lands ......0..00.02000000 nn 8 
3 | 18. febr. | Lög um samkomudag reglulegs Alþingis 1959 ........ 5 
6 | 17. febr. | Låg um breyting å lågum nr. 5 18. mai 1920, um bann 

gegn botnvörpuveiðum .......020000 0000... 6—7 
7 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 19/1955, um breyting á 

lögum nr. 124 22. des. 1947, um dýralækna ........ 7—8 
9 | 12. marz | Lög um breyting á lögum nr. 80 7. sept. 1942, um kosn- 

ingar til Alþingis ........0.020000 000... 9 
10 | 17. marz | Lög um breyting á lögum nr. 38 15. febr. 1945, um 

stofnun búnaðarmálasjóðs ........00000000...0.0.0... 9—10 
11 | 20. marz | Låg um vidauka vid låg nr. 64 2. sept. 1955, um lifeyris- 

sjóð starfsmanna ríkisins ........0..0000000000.00.0. 10 

12 | 23. marz | Tilskipun um að vernd sú, sem heimiluð er fyrir vöru- 
merki með lögum nr. 43 13. nóv. 1903, skuli einnig 
ná til Ítalíu ...........20.00000000 0... 11 

14 S. d. Auglýsing um viðskiptasamkomulag Íslands og Pól- 
lands ........20200.00.0n en 12 

15 S. d. Auglýsing um afnám vegabréfsáritana milli Íslands og - 
Austurríkis ...........200000 00... 13 

13 | 31. marz | Lög um framlenging á gildi laga nr. 73 1958, um bráða- 
birgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 1959 ...... 12 

16 | 16. apríl | Auglýsing um framlengingu viðskiptasamnings Íslands 
og Spánar .......220000 00. 13 

17 | 20. april | Lög um breyting á lögum nr. 31 4. febr. 1952, um skipun 
prestakalla .........0.000002000.0n0nen 13—14 

18 | 22. april | Lög um vöruhappdrætti fyrir Samband íslenzkra berkla- 
sjúklinga .........0022002000.nn nn 14—15
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19 | 24. apríl | Lög um sameign fjölbýlishúsa ...................... 15—18 
20 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jörðina 

Bjarnastaði í Unadal ..............0...0000.000.. 18 
21 | 27. apríl | Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 

1956 .........0.0000000 000 19—20 
22 S. d. Lög um veitingu ríkisborgararéttar .................. 20—21 
23 S. d. Lög um sauðfjárbaðanir .............0..0000000000.. 22—23 
24 | 29. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 42 13. nóv. 1903, um 

verzlunarskrár, firmu og prókúruumboð .......... 24 
25 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 21 15. júní 1926, um veit- 

ingasölu, gistihúshald o. fl. ...........0.00...000000.. 24 
46 S. d. Auglýsing um samkomulag milli Íslands og sambands- 

ríkisins Malaya um afnám vegabréfsáritana ........ 148 
26 | 30. apríl | Fjárlög fyrir árið 1959 ...............0000 000. 25—129 
28 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 24 29. marz 1959, um 

almannatryggingar ................0000 000... 130 
29 S. d. Lög um heimild fyrir sveitarstjórnir til þess að inn- 

heimta með álagi skatta og gjöld til sveitarsjóða, sem 
miðuð eru við fasteignamat ...................... 131 

27 6. maí Lög um breyting á lögum nr. 24 29. marz 1956, um 
almannatryggingar ..............000000 0000... 129— 130 

30 |" 9. maí Lög um breyting á lögum nr. 105 21. desember 1945, 
um þátttöku Íslands í stofnun gjaldeyrissjóðs og 
alþjóðabanka samkvæmt tillögum Bretton Woods 
fundarins og lántöku í því skymi .................. 131 

31 S. d Lög um breyting á lögum nr. 33 1929, um bæjarstjórn 8 
i Hafnarfirði .................0...00 00. 132 

32 | 11. maí | Forsetabréf um þingrof og almennar kosningar til Al- : 
þingis 28. júní 1959 ........20.00.0 000... 133 

33 | 14. maí | Forsetabréf um þinglausnir ............0.000000.0.. 133 
35 |. 23. maí | Lög um viðauka við lög nr. 28 23. apríl 1946, um virkj- 

un Sogsins .......00002.00 00 134 
36 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 44 19. júní 1933, um 

stofnun happdrættis fyrir Ísland .................. 135 

37 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 102 19. júní 1933, um 
samþykktir um sýsluvegasjóði .................... 135—136 

38 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 68 5. júní 1947, um eftirlit 
með skipum .............00000 000. n 136— 137 

39 S.d. | Lög um ítölu .............0.0%2 000... 137— 141 
40 | Sd. Lög um breyting á lögum nr. 46 14. apríl 1954, um 

tekjuskatt og eignarskatt .......................... 141— 142 
41 | s.d. Lög um byggingarsjóð Listasafns Íslands ............ 143 
42 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 33 29. maí 1958, um út- 

flutningssjóð o. fl. ............02..0200 000... 143—145 
43 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 29 23. apríl 1946, um 

hafnargerðir og lendingarbætur .................. 145 
44 S. d. Fjáraukalög fyrir árið 1956 ............0.0000000.00. 146— 147 
45 |--26. maí | Lög um afnotarétt húsnæðis fyrir félagsstarfsemi . 148



  

  

      

Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

47 | 26. maí | Auglýsing um að samningur við Þýzkaland um mæli- 
bréf skipa frá 1895 sé úr gildi fallinn .............. 149 

48 | 27. maí | Auglýsing um viðskiptasamkomulag Íslands og Dan- 
merkur ...........02000n nn 149 

49 9. júlí Forsetabréf er stefnir Alþingi saman til aukafundar 
þriðjudaginn 21. júlí 1959 .........0000 00.00.0000. 149 

50 | 31. júlí | Lög um eftirlit með skipum ...........00000....0.0.. 150—166 
51 | 14. ágúst | Stjórnskipunarlög um breyting á stjórnarskrá lýð- 

veldisins Íslands, 17. júní 1944 ..........0000.0.... 167 

52 S. d. Lög um kosningar til Alþingis „............000..00.0.. 168—198 

53 | 15. ágúst | Forsetabréf um þinglausnir ..............0..0.000.0.. 198 
54 S. d. Forsetabréf um almennar kosningar til Alþingis ...... 198—199 
55 | 17. ágúst | Lög um samkomudag reglulegs Alþingis 1959 ........ 199 
58 S. d. Auglýsing um framlengingu viðskiptasamkomulags 

milli Íslands og Svíþjóðar ........200.000 0000... 201 
59 | 20. ágúst | Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Spánar um - 

afnám vegabréfsáritana ...........0200000 00. 00... 201 
56 | 18. sept. | Bráðabirgðalög um verð landbúnaðarafurða .......... 199—200 
69 | 28. sept. | Auglýsing um viðskiptasamkomulag milli Íslands og 

Tékkóslóvakíu ........00.00000 000 211 
63 | 10. nóv. | Forsetabréf um að reglulegt Alþingi 1959 skuli koma 

saman til fundar föstudaginn 20. nóvember 1959 .. 203 
64 | 20. nóv. | Auglýsing um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl. | 203—204 
65 7. des. Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis .......... 205 
66 | 15. des Lög um bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 

1960 sees venerne renees, 205 
67 S. d Lög um brådabirgdabreyting og framlenging nokkurra 

laga .........0020 000 206—-208 
68 S. d. Bráðabirgðalög um viðauka við lög nr. 94 5. júní 1947, 

um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, 
verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl....... 208—211 

70 | 23. des. | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 74 30. des. 1958, 
um breyting á lögum nr. 24 29. marz 1956, um al- 
mannatryggingar .........000..000 000. 212
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Almannatryggingar. 

28 | 30. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 24 29. marz 1959, um 
almannatryggingar ..............0...00 000... 0... 130 

27 6. maí Lög um breyting á lögum nr. 24 29. marz 1956, um 
almannatryggingar ............00.00000 0000. 129—130 

70 | 23. des. | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 74 30. des. 
1958, um breyting á lögum nr. 24 29. marz 1956, um 
almannatryggingar .............000..0 000... 212 

Alþingi, alþingiskosningar. 

3 | 13. febr. | Lög um samkomudag reglulegs Alþingis 1969 ........ 5 
9 | 12. marz | Lög um breyting á lögum nr. 80 7. sept. 1942, um kosn- 

ingar til Alþingis ...........2..0200000 0000... 9 
32 | 11. maí | Forsetabréf um þingr of og almennar kosningar til Al- 

bingis 28. júní 1959 ..........0.200 0000... 133 
33 | 14. maí | Forsetabréf um þinglausnir .............0....000 0... 133 

49 9. júlí Forsetabréf er stefnir Alþingi saman til aukafundar 
þriðjudaginn 21. júlí 1959 .........200000 0000... 149 

52 | 14. ágúst | Lög um kosningar til Alþingis .........0.020000.00.... 168—198 
53 | 15. ágúst | Forsetabréf um þinglausnir ...........0..00.000.0 0000. 198 
54 S. d. Forsetabréf um almennar kosningar til Albingis ...... 198—199 
55 | 17. ágúst | Lög um samkomudag reglulegs Alþingis 1959 ........ 199 
63 | 10. nóv. | Forsetabréf um að reglulegt Alþingi 1959 skuli koma 

saman til fundar föstudaginn 20. nóvember 1959 .. 203 

65 7. des. Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis .......... 205 

Alþjóðabankinn. 

30 9. maí Lög um breyting á lögum nr. 105 21. desember 1945, 
um þátttöku Íslands í stofnun gjaldeyrissjóðs og al- 
þjóðabanka samkvæmt tillögum Bretton Woods fund- 
arins og lántöku í því skyni ........000000000000.. 131 

Atvinnuleysistryggingar. 

4 | 20. jan. | Lög um breyting á lögum nr. 29 7. apríl 1956, um at- 
vinnuleysistryggingar ..............00000000 000... 5—6
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Berklasjúklingar. 

18 | 22. apríl | Lög um vöruhappdrætti fyrir Samband íslenzkra berkla- 

sjúklinga .........02000.00 0 nn enn n 14—15 

Botnvörpuveiðar. 

6 | 17. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 5 18. maí 1920, um bann 

segn botnvörpuveiðum .......00000000 00... rn... 6—7 

Bráðabirgðafjárgreiðslur, sjá fjárlög. 

Búnaðarmálasjóður. 

10 | 17. marz | Lög um breyting á lögum nr. 38 15. febr. 1945, um 

stofnun búnaðarmálasjóðs .......00000 00... 0. 9—10 

Bæjarstjórn. 

31 9. mai Lög um breyting á lögum nr. 33 1929, um bæjarstjórn 

í Hafnarfirði ...........20000 000. 132 

Dýralæknar. 

7 | 17. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 19/1955, um breyting á 

lögum nr. 124 22. des. 1947, um dýralækna ........ 7—8 

Félagsstarfsemi. 

45 | 23. maí | Lög um afnotarétt húsnæðis fyrir félagsstarfsemi .... 148 

Firmu og prókúruumboð. 

24 | 29. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 42 13. nóv. 1903, um 

verzlunarskrár, firmu og prókúruumboð .......... 24 

Fjárlög, fjáraukalög. 

2 | 30. jan. | Lög um framlenging á gildi laga nr. 73 1958, um bráða- 

birgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 1959 ...... 4 

13 | 31. marz | Lög um framlenging á gildi laga nr. 73 1958, um bráða- 
birgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 1959 ...... 12 

26 | 30. april | Fjárlög fyrir árið 1959 ......00.2000000 000 nn. 95— 129 

44 | 23. maí Fjáraukalög fyrir árið 1956 ......0..0000000 00.00.0000. 146—-147 

66 | 15. des. | Lög um bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 

1960 .......00.0 000 205 

Fjölbýlishús. 

19 | 24. april | Lög um sameign fjölbýlishúsa ............. SR 15—18 

Gistihúshald. 

25 | 29. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 21 15. júní 1926, um 

veitingasölu, gistihúshald o. fl. ............0...... 24



VIII 

  

Nr. 

  

Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Gjaldeyrismál. 
30 | 9. maí Lög um breyting á lögum nr. 105 21. desember 1945, 

um þátttöku Íslands í stofnun gjaldeyrissjóðs og 
alþjóðabanka samkvæmt tillögum Bretton Woods 
fundarins og lántöku í því skyni .................. 30 

Hafnarfjörður. 
31 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 33 1929, um bæjarstjórn 

í Hafnarfirði .................0.00 132 

Hafnargerðir, lendingarbætur. 

43 | 23. maí | Lög um breyting á lögum nr. 29 23. apríl 1946, um 
hafnargerðir og lendingarbætur ................... 145 

Happdrætti. 

18 | 22. apríl | Lög um vöruhappdrætti fyrir Samband íslenzkra. 
berklasjúklinga ...............0.00.00000 0 14— 15 

36 | 23. maí | Lög um breyting á lögum nr. 44 19. júní 1933, um 
stofnun happdrættis fyrir Ísland ................ 135 

Ítala. 
39 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 68 5. júní 1947, um eftir- 

lit með skipum ...............0.00 00 136— 137 

Kirkjumál. 

17 | 20. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 31 4. febr. 1952, um 
skipun prestakalla .............0.0002%0 0000... 13—14 

Landbúnaður. 
7 | 17. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 19/1955, um breyting á 

lögum nr. 124 22. des. 1947, um dýralækna ........ 7—8 
10 | 17. marz | Lög um breyting á lögum nr. 38 15. febr. 1945, um 

stofnun búnaðarmálasjóðs ............0.0000000000. 9— 10 
23 | 27 apríl | Lög um sauðfjárbaðamir ................00000000..... 22—23 
56 | 18. sept. | Bráðabirgðalög um verð landbúnaðarafurða .......... 199—-200 
68 | 15. des. | Bráðabirgðalög um viðauka við lög nr. 94 5. júní 1947, 

um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, 
verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl....... 208—211 

Launamál. 
1 | 30. jan. | Lög um niðurfærslu verðlags og launa o. fl........... 

Lendingarbætur. 
43 | 23. maí | Lög um breyting á lögum nr. 29 23. apríl 1946, um     hafnargerðir og lendingarbætur   145
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Lífeyrissjóður. 

11 | 20. marz | Lög um viðauka við lög nr. 64 2. sept. 1955, um lifeyris- 
sjóð starfsmanna ríkisins .........0.0.0.0000000... 10 

Listasafn Íslands. 
41 | 23. maí | Lög um byggingarsjóð Listasafns Íslands ............ 143 

Prestakallaskipun. 

17 | 20. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 31 4. febr. 1952, um 
skipun prestakalla .......0.02020000 00... 13—14 

Rafmagnsveitur. 

35 | 23. maí | Lög um viðauka við lög nr. 28 23. apríl 1946, um 
virkjun Sogsins .......20200000 00 s.n 134 

Ríkisborgararéttur. 

22 | 27. apríl | Lög um veitingu ríkisborgararéttar .................. 20—21 

Ríkisjarðir. 

20 | 24. apríl | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jörðina 
Bjarnastaði í Unadal ...........0000000 00.00.0000... 18 

Ríkisreikningur. 

21 | 27. apríl | Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1956 | 19—20 

Ríkisstjórnin. 

64 | 20. nóv. | Auglýsing um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl. | 203—204 

Sauðfjárbaðanir, sjá landbúnað. 

Skattar, tollar. 

29 | 30. apríl | Lög um heimild fyrir sveitarstjórnir til þess að inn- | 
heimta með álagi skatta og gjöld til sveitarsjóða, 

sem miðuð eru við fasteignamat .................. 131 
40 | 23. maí | Lög um breyting á lögum nr. 46 14. april 1954, um 

tekjuskatt og eignarskatt ............0000000000.. 141—142 

. Skip, eftirlit. 

38 | 23. maí | Lög um breyting á lögum nr. 68 5. júní 1947, um eftirlit 
með skipum ........0000000 0000 nn 136—137 

Sogsvirkjun. 

35 | 23. maí | Lög um viðauka við lög nr. 28 23. april 1946, um 
virkjun Sogsins .,.....0.0000 0... vn neee... 134



  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Stjórnarskráin. 

51 | 14. ágúst | Stjórnarskipunarlög um breyting á stjórnarskrá lýð- 
veldisins Íslands, 17. júní 1944 ..............0...... 167 

Sveitarsjóðir. 

29 | 30. apríl | Lög um heimild fyrir sveitarstjórnir til þess að inn- 
heimta með álagi skatta og gjöld til sveitarsjóða, sem 
miðuð eru við fasteignamat ...................... 131 

Sýsluvegasjóður. 

37 | 23. maí | Lög um breyting á lögum nr. 102 19. júní 1933, um 
samþykktir um sýsluvegasjóði .„................... 135—136 

Söluheimild. 

20 | 24. apríl | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jörðina 
Bjarnastaði í Unadal ...............0.0.0....00200... 18 

Utanríkismál. 

57 | 24. jan. | Auglýsing um framlengingu viðskipta- og greiðslu- 
samnings Íslands og Ungverjalands ................ 201 

8 | 12. febr. | Auglýsing um viðskiptasamning milli Íslands og Finn- 
lands ...........000.00 0 8 
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Stjornartidindi 1959 A. 1. 1 

LOG 

um nidurfærslu verðlags og launa o. fl. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Frá 1. febrúar 1959 skal greiða verðlagsuppbót á laun og allar aðrar greiðslur, 

er fylgja kaupgreiðsluvísitölu, samkvæmt vísitölu 175 stig. Á Þbótaupphæðir þær, 

sem ákveðnar eru í II. kafla laga nr. 24/1956, um almannatryggingar, svo og i 37. 

og 38. gr. sömu laga og í lögum nr. 29/1956, um atvinnuleysistryggingar, skal þó 

frá sama tíma greiða verðlagsuppbót samkvæmt vísitölu 185. 

Ákvæði 1. málsgr. þessarar gr. gilda á hliðstæðan hátt um ákvæðisvinnutaxta, 

sem byggðir eru á tímalaunum, vikulaunum eða mánaðarlaunum. Lækkun ákvæðis- 

vinnutaxta frá 1. febrúar 1959 skal nema sama hundraðshluta og lækkun sú, er 

verður á viðkomandi tímalaunum, vikulaunum eða mánaðarlaunum samkvæmt Í. 

málsgr. þessarar gr. 
Aksturstaxtar vörubifreiða og fólksbifreiða skulu frá 1. febrúar 1959 lækka sem 

svarar niðurfærslu launa bifreiðastjóra i taxtagrundvelli til samræmis við lækkun 

kaupgreiðsluvísitölu í 175 stig, miðað við hæð hennar, þá er ákveðin var sú launa- 

upphæð, sem er í taxtagrundvelli við gildistöku laganna. Sama skal gilda um alla 

aðra taxta og gjöld, sem fylgt hafa breytingum á launum viðkomandi starfsstéttar 

samkvæmt þeim taxtagrundvelli, sem í gildi hefur verið á hverjum tíma. 

Nú eru laun ákveðin með samningi eða á annan hátt fyrir gildistöku laganna 

sem heildarlaun. án þess að srunnlann séu tiltekin sérstaklega, og skulu þau þá 

lækka frá 1. febrúar 1959 í hlutfalli við lækkun kaupgreiðsluvísitölu í 175 stig, 

miðað við hæð hennar, er launaupphæðin var ákveðin. 

2. gr. 

Vísitala viðhaldskostnaðar húsa í Reykjavík 1. desember 1958 skal reiknuð á 

ný til samræmis við kaupgreiðsluvísitölu 175 stig að því er snertir launaliði fyrr- 

nefndrar vísitölu, og eftir henni skal reiknuð ný húsaleiguvísitala, sem að öðru 

leyti er miðuð við verðlag þennan dag. 

Húsaleiga, sem samkvæmt leigusamningi fylgir húsaleiguvísitölu. skal á tíma- 

bilinu 1. febrúar til 31. marz 1959 greidd eftir þeirri húsaleiguvísitölu, er reikna 

skal samkvæmt fyrri málsgr. þessarar gr. 

3. gr. 

Þá er vísitala framfærslukostnaðar með grunntölu 100 1. marz 1950 er reiknuð 

miðað við verðlag í byrjun mánaðanna febrúar og marz 1959, skal miða húsnæðislið 

hennar við þá vísitölu viðhaldskostnaðar, er reikna skal samkvæmt fyrri málsgr. 

9. gr., að svo miklu leyti sem húsnæðisliður vísitölu framfærslukostnaðar fylgir 

vísitölu viðhaldskostnaðar. 
Vísitala framfærslukostnaðar í febrúar 1959 skal miðuð við verðlag 6. dag 

mánaðarins. 
4. gr. 

Í kauplagsnefnd eiga sæti þrír menn, einn skipaður eftir tilnefningu hæstaréttar 

og er hann formaður, en hinir eftir tilnefningu Alþýðusambands Íslands og Vinnu- 

veitendasambands Íslands, hvors um sig. — Nefndin vinnur störf sín Í samráði 

við Hagstofu Íslands. 
Kostnaður við nefndina, þar á meðal þóknun til nefndarmanna, greiðist úr 

ríkissjóði eftir ákvörðun ráðherra. 
Al 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

30. jan.
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Hinn í. marz 1959 skal taka gildi nýr grundvöllur vísitölu framfærslukostnaðar 
i Reykjavík, samkvæmt niðurstöðum neyzlurannsóknar þeirrar, er kauplagsnefnd 
hefur framkvæmt í samráði við Hagstofuna. Skal útgjaldaupphæð hins nýja vísi- 
tölugrundvallar 1. marz 1959 vera sú grunnupphæð, er síðari breytingar vísitölunnar 
miðast við, og jafngildir því grunntölu 100. Vísitala framfærslukostnaðar skal 
reiknuð mánaðarlega miðað við verðlag í mánaðarbyrjun, eftir grundvallarreglum, 
sem kauplagsnefnd setur. Við þennan útreikning skal sleppa broti úr vísitölustigi, 
hálfu eða minna, en annars hækka í heilt stig. 

5. gr. 
Frá 1. marz 1959 skal verðlagsuppbót samkvæmt ákvæðum 1. gr. lögð við 

grunnupphæðir launa og annarra greiðslna, er fylgja kaupgreiðsluvísitölu, og telst 
hvort tveggja grunnlaun, er greiða skal verðlagsuppbót á samkvæmt ákvæðum 6. gr. 

6. gr. 
Kaupgreiðsluvísitala skal ákveðin sem hér segir frá 1. maí 1959: 
Á tímabilinu 1. maí til 31. ágúst 1959 skal greiða verðlagsuppbót á laun og 

allar aðrar greiðslur, er fylgja kaupgreiðsluvísitölu, í hlutfalli við hækkun þá á 
vísitölu framfærslukostnaðar, sem kann að hafa orðið frá 1. marz til 1. apríl 1959. 

Frá 1. september 1959 skal greiða verðlagsuppbót samkvæmt kaupgreiðsluvísi- 
tölu, sem kauplagsnefnd reiknar eftir vísitölu framfærslukostnaðar á Þann hátt, 
að eigi sé tekið tillit til þeirrar breytingar á hinni síðarnefndu, er á rót sína að 
rekja til breytts verðs á landbúnaðarvörum vegna hækkunar eða lækkunar á laun- 
um bónda og verkafólks hans, þeirrar, er leitt hefur af greiðslu verðlagsuppbótar 
á laun almennt síðan 1. maí 1959. Tekur þetta jafnt til Þeirra breytinga verðlags- 
grundvallar landbúnaðarvara, sem ákveðnar eru samkvæmt 8. gr. þessara laga, sem 
til þeirra breytinga á honum, sem ákveðnar eru samkvæmt I. kafla laga nr. 94/1947, 
að svo miklu leyti sem þær leiðir af greiðslu verðlagsuppbótar á laun síðan 1. maí 
1959. 

Kaupgreiðsluvísitala sú, er um ræðir í 2. málsgr. þessarar gr., reiknast eftir 
vísitölu framfærslukostnaðar 1. ágúst, 1. nóvember, 1. febrúar og Í. maí, og gildir 
við ákvörðun verðlagsuppbótar á laun næstu 3 mánuði, frá 1. september, 1. desember, 
1. marz og 1. juni. 

7. gr. 
Frá 1. febrúar 1959 skal færa niður laun bónda og verkafólks hans í verðlags- 

grundvelli landbúnaðarvara fyrir framleiðsluárið 1958—59 sem svarar lækkun kaup- 
greiðsluvísitölu úr 185 stigum í 175 stig. Frá sama tíma skal framleiðsluráð land- 
búnaðarins lækka afurðaverð til framleiðenda í hlutfalli við lækkun þá á heildar- 
upphæð verðlagsgrundvallar landbúnaðarvara, sem leiðir af niðurfærslu vinnuliðs 
hans. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins skal frá 1. febrúar 1959 færa heildsöluverð á 
þeim framleiðsluvörum, sem eru í verðlagsgrund velli landbúnaðarvara, til samræmis 
við lækkun afurðaverðs samkvæmt 1. málsgr. þessarar gr. og við lækkun þá á 
vinnslu- og dreifingarkostnaði afurða, sem leiðir af lækkun kaupgreiðsluvísitölu úr 
202 stigum í 175 stig og af annarri lækkun tilkostnaðar vegna ákvæða þessara laga. 
Sama niðurfærsla skal eiga sér stað á útsöluverði þeirra landbúnaðarvara, sem ekki 
er á skráð heildsöluverð. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins skal frá 1. febrúar 1959 lækka eggjaverð til 
framleiðenda svarandi til þeirrar lækkunar á verði til framleiðenda annarra land- 
búnaðarvara, sem ákveðin er í 1. málsgr. þessarar gr. Ákvæði 2. málsgr. þessarar 
gr. skulu gilda á hliðstæðan hátt við ákvörðun framleiðsluráðs á heildsöluverði 
eggja. 
5 Ákvarðanir framleiðsluráðs landbúnaðarins um smásöluálagningu á það heild-
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söluverð landbúnaðarvara, er ákveðið verður frå 1. febrúar 1959 samkvæmt 2. málsgr. 

og 2. málslið 3. málsgr. þessarar gr., skulu háðar samþykki ríkisstjórnarinnar. 

8. gr. 

Frá 1. maí og 1. desember 1959 og á árinu 1960 og framvegis frá 1. marz, 1. 

júní og 1. desember er framleiðsluráði landbúnaðarins heimilt að hækka afurðaverð 

til framleiðenda svarandi til þess, að laun bónda og verkafólks hans í verðlags- 

grundvelli landbúnaðarvara séu færð til samræmis við þá vísitölu, sem verðlags- 

uppbót á laun er greidd eftir frá sama tíma samkvæmt ákvæðum 6. gr. Þó er slík 

hækkun því aðeins heimil, að kaupgreiðsluvísitala sú, sem gildir frá byrjun við- 

komandi tímabils, sé minnst 2 stigum hærri en sú vísitala, sem afurðaverð var 

síðast ákveðið eftir. — Nú lækkar kaupgreiðsluvísitalan, og skal framleiðsluráð 

landbúnaðarins þá lækka afurðaverð svarandi til þess, að laun bónda og verka- 

fólks hans í verðlagsgrundvelli landbúnaðarvara séu færð til samræmis við þá vísi- 

tölu, sem verðlagsuppbót á laun er greidd eftir næstu þrjá mánuði samkvæmt 

ákvæðum 6. gr. Þó skal slík lækkun ekki eiga sér stað, nema kaupgreiðsluvísitalan 

hafi lækkað 2 stig eða meira frá þeirri vísitölu, sem afurðaverð var síðast ákveðið 

eftir, og lækki kaupgreiðsluvísitalan niður fyrir 102 stig, þá skal fella niður þá 

hækkun afurðaverðs, sem leitt hefur af hækkun kaupgreiðsluvísitölunnar umfram 

1 stig frá grunnvísitölu samkvæmt 1. og 2. málslið þessarar gr. 

Frá 1. maí og 1. desember 1959 og á árinu 1960 og framvegis frá 1. marz, Í. júní 

og 1. desember er framleiðsluráði landbúnaðarins heimilt að hækka afurðaverð til 

framleiðenda svarandi til þess, að laun bónda og verkafólks hans í verðlagsgrund- 

velli landbúnaðarvara séu færð til samræmis við þá hækkun, sem kann að hafa 

orðið á grunnkaupi í almennri verkamannavinnu í Reykjavík á undangengnu þriggja 

mánaða tímabili. 

9. gr. 

Frá 1. febrúar 1959 skal skiptaverð á fiski til bátasjómanna lækka í sama 

hlutfalli og nemur lækkun kaupgreiðsluvísitölu úr 185 stigum í 175 stig. Hið sama 

skal gilda um fiskverð það, sem aflaverðlaun togarasjómanna miðast við. Frá 1. 

maí 1959 skal skiptaverð á fiski til bátasjómanna og fiskverð það, sem aflaverðlaun 

togarasjómanna miðast við, hækka í samræmi við þá verðlagsuppbót, sem kann 

að verða greidd á laun á hverjum tíma samkvæmt ákvæðum 6. gr. þessara laga. 

Frá 1. febrúar 1959 skal greiða verðlagsuppbót á kauptryggingu bátasjómanna 

samkvæmt kjarasamningum eftir kaupgreiðsluvísitölu 185. Frá 1. marz 1959 skal 

verðlagsuppbót samkvæmt þessu lögð við grunnupphæð kauptryggingar, og telst 

hvort tveggja grunnkauptrygging, er breytist í samræmi við þá verðlagsuppbót, 

sem kann að verða greidd á laun á hverjum tíma samkvæmt ákvæðum 6. gr. 

10. gr. 
Framleiðendur hvers konar vöru og þjónustu skulu þegar eftir gildistöku þessara 

laga lækka söluverð til samræmis við þá lækkun launakostnaðar, sem leiðir af 

niðurfærslu kaupgreiðsluvísitölu í 175 stig og af annarri lækkun tilkostnaðar vegna 

ákvæða þessara laga, svo og svarandi til þess, að hagnaður framleiðenda lækki í 

hlutfalli við niðurfærslu kaupgreiðsluvísitölunnar. Tekur þetta til gjalda fyrir hvers 

konar flutning á landi, sjó og í lofti, þar með talin farmgjöld og afgreiðslugjöld, 

sömuleiðis til greiðslna til verkstæða og annarra verktaka fyrir alls konar verk, svo 

sem pípu- og raflagnir, smíðar, málningu, dúklagningu og veggfóðrun, saumaskap, 

prentun og því um líkt. Enn fremur tekur þetta til verðs á snyrtingu, fatapressun, 

gistingu, aðgöngumiðum að almennum skemmtunum og öðru slíku. Gjöld fyrir 

greiðasölu, veitingar og fæði skulu lækka bæði vegna þeirrar lækkunar tilkostnaðar, 

sem leiðir beint og óbeint af niðurfærslu kaupgreiðsluvísitölu, og vegna lækkaðs 

verðs á landbúnaðarvörum. — Ákvæði þessarar málsgr. taka ekki til vörutegunda, 

1959 

1 

30. jan.
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1 sem verðlagðar eru samkvæmt sérstökum lögum, né heldur til vöru, sem seld er 
30. jan. úr landi, eða launa fyrir verk, sem ákveðin hafa verið með samningum stéttarfélaga. 

Áksturstaxtar vörubifreiða og fólksbifreiða skulu þegar eftir gildistöku þessara 
laga lækka til samræmis við þá lækkun kostnaðar annars en bifreiðastjóra- 
launa í taxtagrundvelli, sem leiðir af ákvæðum þessara laga. Sama skal gilda um 
alla aðra taxta og gjöld, sem fylgt hafa breytingum tilkostnaðar samkvæmt þeim 
taxtagrundvelli, sem i gildi hefur verið á hverjum tíma. 

Verðlagsyfirvöld skulu þegar eftir gildistöku laga þessara setja nánari fyrirmæli 
um framkvæmd ákvæða 1. og 2. málsgr. þessarar gr. 

Verðlagsyfirvöld skulu þegar eftir gildistöku laganna gera ráðstafanir til lækk- 
unar á vöruverði í heildsölu og smásölu til samræmis við þá lækkun dreif- 
ingarkostnaðar, sem leiðir af ákvæðum þessara laga, svo og svarandi til þess, að 

hagnaður verzlana lækki í hlutfalli við niðurfærslu kaupgreiðsluvísitölunnar. Sama 
gildir um umboðslaun vegna vörusölu innanlands. 

11. gr. 

Fara skal með mál út af brotum segn lögum þessum að hætti opinberra mála, 
og varða brot sektum allt að 100 000 kr., nema þyngri refsing liggi við samkvæmt 
öðrum lögum. 

12. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði 55. gr. laga nr. 33/1958, um útflutningssjóð 

o. fl., falla úr gildi 31. janúar 1959. 

Gjört að Bessastöðum, 30. janúar 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Emil Jónsson. 

2 LÖG 
30. jan. 

Eg um framlenging á gildi laga nr. 73 1958, um brådabirgdafjårgreidslur 

úr ríkissjóði á árinu 1959. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Heimild sú, sem ríkisstjórninni er veitt í lögum nr. 73 1958, um bráðabirgðafjár- 

greiðslur úr ríkissjóði á árinu 1959, skal gilda til 1. apríl 1959. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 30. janúar 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Guðm. Í. Guðmundsson.
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LOG 3 
13. febr. 

um samkomudag reglulegs Alþingis 1959. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

. Reglulegt Alþingi 1959 skal koma saman mánudaginn 12. október, hafi forseti 

Íslands eigi tiltekið annan samkomudag fyrr á árinu. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 13. febrúar 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Emil Jónsson. 

LÖG 4 
20. jan. 

um breyting á lögum nr. 29 7. apríl 1956, um atvinnuleysistryggingar. rn 

Forseti ÍSLANDS 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

5. gr. orðist svo: 
Atvinnurekandi skal greiða iðgjald til atvinnuleysistryggingasjóðs, að upphæð 

kr. 4.88 miðað við vinnuviku, unna í þjónustu hans. Nú verður breyting á grunn- 

kaupi Dagsbrúnarverkamanns í almennri dagvinnu, og breytist þá iðgjaldið um 

næstu áramót í samræmi við það. Við ákvörðun iðgjaldsins skal miðað við meðal- 

talsgrunnkaup Dagsbrúnarverkamanns í almennri dagvinnu á síðastliðnu ári. Ið- 

gjald þetta skal greiða með vísitöluálagi, samkvæmt meðalvísitölu þeirri, sem um- 

rætt kaup hefur verið greitt eftir árið á undan. 

Sé um tímavinnu að ræða, teljast 48 stundir í viku, en brot úr viku telst heil vika. 

2. gr. 
Við 1. mgr. 18. gr. bætist: 
Nú breytist grunnkaup Dagsbrúnarverkamanns í almennri dagvinnu, og er þá 

ráðherra heimilt, að fengnum tillögum stjórnar atvinnuleysistryggingasjóðs, að 

breyta upphæðum bóta samkvæmt lögum þessum í samræmi við það. 

3. gr. 

Frestur sá til endurskoðunar á lögunum, sem settur er í 22. gr, framlengist um 

tvö ár. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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4, 4. gr. 
20. jan. Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 20. janúar 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Friðjón Skarphéðinsson. 

5 LÖG 
5. febr. 

um breyting á lögum nr. 43 29. maí 1958, um aðstoð við vangefið fólk. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
4. gr. orðist svo: 

Fé því, sem aflað er samkvæmt lögum þessum, skal varið til þess að reisa 
og endurbæta stofnanir fyrir vangefið fólk. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 5. febrúar 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  
Friðjón Skarphéðinsson. 

6 LÖG 
17. febr. 

Se um breyting á lögum nr. 5 18. maí 1920, um bann gegn botnvörpuveiðum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
1. gr. laganna orðist svo: 

Í fiskveiðilandhelgi Íslands, eins og hún er ákveðin í reglugerð nr. 70 30. júní 
1958, skulu bannaðar vera fiskveiðar með botnvörpu og flotvörpu. Rétt er ráðherra 
að veita Íslenzkum skipum undanþágu frá banni þessu, þó utan þeirra marka, sem 
sett voru í reglugerð nr. 21 19. marz 1952. 

Heimilt er ráðherra að veita vélbátum undanþágu frá banni þessu til að stunda 
kampalampaveiðar og leturhumarveiðar á tilteknum svæðum með venjulegri kampa- 
lampavörpu og leturhumarvörpu. Áður en undanþága er veitt, skal leitað um hana 
álits Fiskifélags Íslands.
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Þrátt fyrir ákvæði 1. målsgr. er ráðherra heimilt, að fengnum tillögum Fiski- 6 

félags Íslands, að veita leyfi til síldveiða í landhelgi með flotvörpu. Leyfi þetta skal 17 

bundið því skilyrði, að hlutaðeigandi veiðiskip sé eingöngu gert út til síldveiða. Auk 

þess getur ráðherra bundið leyfið þeim öðrum skilyrðum, er hann telur nauðsynleg, 

þar á meðal að allur afli annar en sild sé upptækur til ríkissjóðs. 

2. gr. 

2. gr. laganna orðist svo: 

Nú er botnvörpuskip í fiskveiðilandhelgi, og skulu þá veiðarfæri öll vera í búlka 

innanborðs. 
3. gr. 

Å eftir 2. gr. laganna komi ny grein, sem verdur 3. gr., svo hljóðandi: 

Ráðherra er heimilt samkvæmt tillögum fiskideildar atvinnudeildar háskólans 

og að fengnum meðmælum Fiskifélags Íslands að veita fiskirannsóknarskipum og 

vísindamönnum leyfi til að nota botnvörpu eða flotvörpu í rannsóknarskyni innan 

fiskveiðilandhelgi Íslands. Leyfi samkvæmt þessari grein skal ávallt tímabundið. 

4. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 82 8. des. 1952, um breyting á 

lögum nr. 5 18. maí 1920, um bann gegn botnvörpuveiðum. 

5. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 17. febrúar 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Friðjón Skarphéðinsson. 

LÖG 7 

um breyting á lögum nr. 19/1955, um breyting á lögum nr. 124 

22. des. 1947, um dýralækna. 

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

þykki minu: 

1. gr. 

1. gr. laganna orðist svo: 

Á Íslandi skulu vera dýralæknisumdæmi, sem hér segir: 

1. Gullbringu- og Kjósarsýslnumdæmi: Reykjavík, Kópavogskaupstaður, Hafnar- 

fjörður, Keflavík, Gullbringu- og Kjósarsýsla. 

2. Borgarfjarðarumdæmi: Borgarfjarðarsýsla, Akraneskaupstaður, Mýrasýsla, 

Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla að Skógarstrandarhreppi. 

3. Dalaumdæmi: Skógarstrandarhreppur í Snæfellsnessýslu, Dalasýsla og Austur- 

Barðastrandarsýsla vestur að Klettshálsi. 

4. Barðastrandarumdæmi: Flateyjarhreppur og Múlahreppur í Austur-Barða- 

strandarsýslu, Vestur-Barðastrandarsýsla og Auðkúluhreppur, Þingeyrar- 

hreppur og Mýrahreppur í Vestur-Ísafjarðarsýslu. 

. febr. 

. febr.
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7 5. Ísafjarðarumdæmi: Mosvallahreppur, Flateyrarhreppur og Sudureyrarhreppur 
17. febr. í Vestur-Ísafjarðarsýslu, Ísafjarðarkaupstaður, Norður-Ísafjarðarsýsla og Ár- 

neshreppur 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. 

9. Þingeyjarþingsumdæmi: Suður-Þingeyjarsýsla austan Vaðlaheiðar, Húsavík og 
Norður-Þingeyjarsýsla. 

10. Austurlandsumdæmi: Norður-Múlasýsla, Seyðisfjörður, Neskaupstaður og 
Suður-Múlasýsla að Breiðdalsheiði. 

11. Austur-Skaftafellssýsluumdæmi: Austur-Skaftafellssýsla og Suður-Múlasýsla 
norður að Breiðdalsheiði. 

12. Vestur-Skaftafellssýslunmdæmi: Vestur-Skaftafellssýsla og Austur-Eyjafjalla- 
hreppur í Rangárvallasýslu. 

13. Rangárvallaamdæmi: Rangárvallasýsla að Austur-Eyjafjallahreppi. 
14. Selfossumdæmi: Villingaholtshreppur, Gaulverjabæjarhreppur, Stokkseyrar- 

hreppur, Eyrarbakkahreppur, Sandvíkurhreppur, Selfosshreppur, Hraungerðis- 
hreppur, Ölfushreppur, Selvogshreppur, Hveragerðishreppur og Vestmanna- 
eyjar. 

15. Laugarásumdæmi: Gnúpverjahreppur, Hrunamannahreppur, Skeiðahreppur, 
Biskupstungnahreppur, Grímsneshreppur, Laugardalshreppur, Þingvallahrepp- 
ur og Grafningshreppur. 
Landbúnaðarráðherra ákveður, hvar héraðsdýralæknar skuli hafa búsetu. 

Meðan ekki fást dýralæknar í hin lögsákveðnu dýralæknisumdæmi samkvæmt 
þessari grein, er héraðsdýralæknum skylt án sérstakra launa úr ríkissjóði að gegna 
dýralæknisstörfum í þessum umdæmum eftir ákvörðun ráðherra. 

o
n
 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 17. febrúar 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Friðjón Skarphéðinsson. 

12 pE AUGLYSING 

"rer: um vidskiptasamning milli fslands og Finnlands. 

.  Hinnð. febrúar 1959 var undirritaður í Helsingfors samningur um viðskipti milli 
Íslands og Finnlands. Samningurinn gildir frá 1. febrúar 1959 til 31. janúar 1960. 

Helztu útflutningsvörur frá Íslandi til Finnlands verða saltsíld, síldar- og fiski- 
mjöl, þorskalýsi, fryst fiskflök, freðsild, skreið, garnir og gærur. 

Helztu útflutningsvörur frá Finnlandi til Íslands verða trjáviður, krossviður, þil- 
plötur, pappi og pappirsvörur, rafmagnsvélar, járnvörur og gúmmískófatnaður. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 12. febrúar 1959. 

Guðm, Í. Guðmundsson. 
  

Henrik Sv. Björnsson.
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LOG 9 

um breyting á lögum nr. 80 7. sept. 1942, um kosningar til Alþingis. 

Forseti ISLANDS 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

14. gr. laganna orðist svo: 

Kjörskrá til alþingiskosninga semja bæjarstjórnir í kaupstöðum, en hrepps- 

nefndir í hreppum. Kjörskrá skal samin í febrúarmánuði ár hvert og gildir frá 1. 

maí það ár til 30. apríl næsta ár á eftir. 

2. gr. 

Fyrri töluliður 1. málsgr. 15. gr. laganna orðist svo: 

1. Þá, sem fullnægja öllum skilyrðum 1. gr. þessara laga og voru heimilisfastir 

í sveitarfélaginu hinn 1. desember næst á undan. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 12. marz 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Friðjón Skarphéðinsson. 

LÖG 10 
17. marz 

um breyting á lögum nr. 38 15. febr. 1945, um stofnun búnaðarmálasjóðs. 

Forseti ISLANDS 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Aftan við lögin bætist svo hljóðandi 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Á árunum 1958—1961, að báðum meðtöldum, skal greiða %2% viðbótargjald af 

söluvörum landbúnaðarins, sem um ræðir i 2. gr., og rennur það til Búnaðarfélags 

Íslands og Stéttarsambands bænda til að reisa hús félaganna við Hagatorg í Reykja- 

vík yfir starfsemi þeirra. Skal fénu skipt milli þeirra eftir hlutfallinu tveir á móti 

einum. Um álagningu og innheimtu gjaldsins gilda sömu reglur og búnaðarmála- 

sjóðsgjald. 
A2 

Reykjavik. Rikisprentsmidjan Gutenberg.
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17. marz 

11 

20. marz 

10 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 17. marz 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Friðjón Skarphéðinsson. 

LÖG 
um viðauka við lög nr. 64 2. sept. 1955, um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. 

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

bykki minu: 

1. gr. 
Aftan við 16. gr. laganna bætist tvær nýjar málsgreinar, svo hljóðandi: 
Nú verður sjóðfélagi að láta af stöðu sinni vegna heilsubrests, en tekur síðar 

aftur við starfi, sem veilir aðgang að sjóðnum, og er honum þá heimilt að kaupa 
sér réttindi fyrir þann tíma, sem úr hefur fallið. Þegar svo stendur á, að sjóðfélagi 
verður sökum heilsubrests að láta af stöðu sinni, en tekur þá eða síðar við lægra 
launuðu starfi, má reikna eftirlaun hans af því starfinu, sem hærra var launað, enda 
hafi hann greitt iðgjöld samkvæmt því. Stjóra sjóðsins getur krafizt vottorðs trygg- 
ingayfirlæknis til sönnunar því, að sjóðfélaginn verði að láta af stöðu sinni vegna 
heilsubrests. 

Þeir, sem gerðust sjóðfélagar, áður en lög nr. 32 14. maí 1955 tóku gildi, halda 
rétti þeim, er lög nr. 101 30. des. 1943, 12. gr., veittu þeim til að krefjast greiðslu 
ellilífeyris úr sjóðnum, er samanlagður aldur þeirra og þjónustutími nemur 95 ár- 
um, enda hafi þeir fullnægt þeim skilyrðum, sem þeirri reglu fylgdu samkvæmt 
eldri lögum, þar á meðal um greiðslu iðgjalda í lifeyrissjóðinn, unz greindu tíma- 
marki er náð. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 20. marz 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Guðm. Í. Guðmundsson.
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TILSKIPUN 

um að vernd sú, sem heimiluð er fyrir vörumerki með lögum nr. 43 13. nóv. 1903, 

skuli einnig ná til Ítalíu. 

ForseTi ÍstaNnDs 
gjörir kunnugt: Að með því að þeim, sem á Íslandi reka verksmiðjuiðnað eða 

handiðnað, jarðrækt, málmnám, verzlun eða aðra atvinnu, er veittur sami 

kostur á að öðlast vernd á vörumerkjum á Ítalíu, eins og eigin þegnum, 

þá vil ég samkvæmt heimild þeirri, sem gefin er í 15. gr. laga um vörumerki, 

13. nóvember 1903, skipa svo fyrir sem hér segir: 

Þeir, sem á Ítalíu reka verksmiðjuiðnað eða handiðn, jarðrækt, málmnám, 

verzlun eða aðra atvinnu, skulu verða þeirrar verndar á vörumerkjum, sem lög 

13. 
1. 

2. 

nóvember 1903 heimila, aðnjótandi með þeim skilyrðum, er hér greinir: 

Tilkynningu skal fylgja sönnun fyrir því, að beiðandi hafi fullnægt skilyrðum 

þeim, sem sett eru á Ítalíu fyrir því, að vörumerkið njóti þar verndar. 

Beiðandi skal undirgangast, að bæjarþing Reykjavíkur sé varnarþing hans í 

öllum málum viðvíkjandi vörumerkjum og tilnefna umboðsmann búsettan á 

Íslandi, er taki á móti málsókn fyrir hans hönd. 
Vörumerkið skal ekki njóta víðtækari verndar eða verndar fyrir lengri tíma 

en á Ítalíu. 
Vörumerkið skal skrásetja í þeirri mynd, sem löggilt er á Ítaríu, nema gagn- 

stætt sé velsæmi og allsherjarreglu. j 
Nú er vörumerki tilkynnt til skrásetningar á Íslandi í síðasta lagi 6 mánuðum 

eftir að það hefur verið tilkynnt á Ítalíu, og skal þá gagnvart öðrum til- 

kynningum telja, að þessi tilkynning hafi farið fram um leið og tilkynningin fer 

fram á Ítalíu. 
Nú er synjað um skrásetningu samkvæmt 5. gr. nr. 5 framannefndra laga 13. 
nóvember 1903, og beiðandi höfðar mál gegn þeim, sem áður hefur tilkynnt 
merkið og fengið það skrásett, og sannar, að hann hafi fyrstur notað merki 
þetta, en hinn hafi síðar tekið það upp og má þá með dómi úrskurða honum 
rétt til að fá merkið skrásett með einkarétti til þess að nota það á þær vöru- 

tegundir, sem hann notaði merkið á, þegar vernd komst á í báðum löndunum, 

en höfða skal hann þá mál út af þessu innan 6 mánaða frá því verndin komst á. 

Þetta skerðir þó að engu leyti rétt þann, sem heimilaður er í 11. gr. 3. málsgrein 

nefndra laga. 

Tilskipun þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. marz 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gíslason. 

1959 

12 

23. marz
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13 LOG 
31. marz 

um framlenging å gildi laga nr. 73 1958, um brådabirgdafjårgreidslur 

úr ríkissjóði á árinu 1959. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Heimild sú, sem ríkisstjórninni er veitt í lögum nr. 73 1958, um bráðabirgða- 

fjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 1959, sbr. og lög nr. 2 1959, skal gilda til 1. maí 1959. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. marz 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Guðm. Í. Guðmundsson. 

14 AUGLYSING 
23. marz 

um vidskiptasamkomulag Íslands og Póllands. 

Á grundvelli viðskiptasamnings Íslands og Póllands frá 18. nóvember 1949 
(Stj.tið. A 40/1950) var undirritað í Varsjá, 5. marz 1959, samkomulag um við- 
skipti Íslands og Póllands á tímabilinu 1. marz 1959 til 31. marz 1960 og er þar gert 
ráð fyrir svipuðum viðskiptum og á síðast liðnu ári (Stj.tíð. A 41/1958). Óski 
hvorugur samningsaðili eftir breytingum á samkomulagi þessu áður en samnings- 
tímabilið er útrunnið, framlengist það sjálfkrafa óbreytt um eitt ár. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 23. marz 1959. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
  

Henrik Sv. Björnsson.
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23. marz 
AUGLYSING 

um afnám vegabréfsåritana milli Íslands og Austurríkis. 

Ísland og Austurríki hafa hvort um sig ákveðið að fella niður skyldu til vega- 

bréfsáritana fyrir borgara annars ríkisins, sem ferðast vilja til hins, enda sé ekki 

um launaða atvinnu eða lengri dvöl en þriggja mánaða að ræða (sbr. augl. í Lög- 

birtingabl. nr. 31 8. maí 1954). 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 23. marz 1959. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
  

Henrik Sv. Björnsson. 

AUGLÝSING 16 
e 16. april 

um framlengingu vidskiptasamnings Islands og Spånar. 

Med erindaskiptum i Madrid hinn 16. marz 1959 var vidskiptasamningur Islands 

og Spánar frå 17. desember 1949 (Stj.tid. A 5/1950) framlengdur óbreyttur til 1. 

apríl 1960. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 16. april 1959. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
  

Henrik Sv. Björnsson. 

LÖG 17 
20. apríl 

um breyting á lögum nr. 31 4. febr. 1952, um skipun prestakalla. ”P 

ForsEt1 ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki minu: 

1. gr. 

1. gr. laganna breytist þannig: 

a. Í stað I. 3 komi: 
Kirkjubær. Kirkjubæjar-, Hofteigs-, Eiríksstaða-, Sleðbrjóts- og Möðru- 

dalssóknir. 
Prestssetur: Kirkjubær. 
Heimilt er kirkjustjórninni að flytja prestssetrið á annan stað í Kirkju- 

bæjarsókn, ef hentara þykir. 
b. Í stað I. 4 komi: 

Eiðar. Eiða- og Hjaltastaðarsóknir. 
Prestssetur: Eiðar.
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17 c. Í stað orðanna „og Laugardælasóknir“ i VI. 31 (Hraungerðisprestakall í 
20. apríl Árnessprófastsdæmi) komi: og Selfosssóknir. 

d. Í stað „Prestssetur: Hvanneyri“ í IX. 52 (Hvanneyrarprestakall í Borgarfjarð- 
arprófastsdæmi) komi: Prestssetur: Staðarhóll. 

e. Við XVII. 89 (Æsustaðaprestakall í Húnavatnsprófastsdæmi) bætist: 
Heimilt er kirkjustjórninni, þegar prestaskipti verða, að flytja prests- 

setrið að Auðkúlu, enda liggi fyrir samþykki meiri hluta safnaðarmanna í 
prestakallinu. 

f. Aftan við XX. 110 (Vatnsendaprestakall í Suður-Þingeyjarprófastsdæmi) 
komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Heimilt er kirkjustjórninni að selja Vatnsenda og flytja prestssetrið á 
hentugri stað, enda liggi fyrir samþykki meiri hluta safnaðarmanna í presta- 
kallinu. - 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 20. apríl 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Friðjón Skarphéðinsson. 

18 LÖG 
22. apríl 

hi um vöruhappdrætti fyrir Samband íslenzkra berklasjúklinga. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 
Heimilt skal Sambandi ísl. berklasjúklinga að reka vöruhappdrætti með eftirfar- 

andi skilyrðum: 

a. Hlutatalan má ekki fara fram úr sextíu og fimm þúsund. Draga skal í 12 flokkum 
á ári hverju, og skal dráttur fara fram fyrir einn flokk 10. janúar ár hvert og 
síðan 5. dag hvers mánaðar. 

b. Hlutina má selja í heilu og hálfu lagi. Iðgjöld fyrir hvern hlut ákveður fjármála- 
ráðherra, að fengnum tillögum frá stjórn Sambands ísl. berklasjúklinga. 

c. Vinningar skulu vera að verðmæti samtals að minnsta kosti 50% af iðgjöldunum 
samantöldum í öllum tólf flokkum. 

d. Dráttur skal fara fram opinberlega í Reykjavík. 

2. gr. 
Vinningar í vöruhappdrætti fyrir Samband ísl. berklasjúklinga skulu undan- 

þegnir hvers konar opinberum gjöldum, öðrum en eignarskatti, á því ári, sem þeir 
falla til útborgunar. 

3. gr. 

Heimild þessi gildir til ársloka 1969. Ágóða af happdrættinu skal varið til að 
greiða stofnkostnað við byggingarframkvæmdir vinnuheimilisins að Reykjalundi, til
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byggingar og rekstrar vinnustofa fyrir öryrkja og til annarrar félagsmålastarfsemi 
Sambands ísl. berklasjúklinga, sem viðurkennd er af ríkisstjórninni. 

4. gr. 
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um starfsemi happdrættisins, að 

fengnum tillögum frá stjórn Sambands ísl. berklasjúklinga. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru jafnframt úr gildi numin lög nr. 13 16. marz 

1949, um vöruhappdrætti fyrir Samband ísl. berklasjúklinga, og lög nr. 76 26. nóv. 
1952 og lög nr. 97 27. des. 1956, um breytingu á þeim lögum. 

Gjört í Reykjavík, 22. april 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Guðm. Í. Guðmundsson. 

LÖG 

um sameign fjölbýlishúsa. 

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

þykki minu: 

I. KAFLI 

Gildissvið laganna. 

1. gr. 
Fjölbýlishús telst í lögum þessum hvert það hús, sem í eru tvær eða fleiri íbúðir. 
Íbúð er hvert það herbergi, sem eldhús fylgir. 

2. gr. 
Lög þessi skulu gilda um sameign manna í fjölbýlishúsum, að svo miklu leyti 

sem sameigendur hafa ekki samið á annan veg um þau atriði, sem fjallað er um í 

III. kafla laganna. 

II. KAFLI 

Um skiptingu sameignarinnar. 

3. gr. 
Gera skal skiptasamning um öll fjölbýlishús, sem fleiri en einn eigandi er að. 

Sé um nýbyggingu að ræða, skal skiptasamningur gerður og honum þinglýst eigi 
síðar en húsið er fokhelt ella innan árs frá gildistöku laga þessara. 

4. gr. 
Í skiptasamningi skal greina, svo að ekki verði um villzt: 

a) hvaða íbúð hver sameigandi á, 

b) stærð hverrar íbúðar, hvað henni fylgir sérstaklega og lýsing eignarhlutans, 

sbr. 7. gr., 
c) eignarhlutfall íbúðarinnar, sbr. 6. gr. 
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5. gr. 
Sameign íbúðareigenda í fjölbýlishúsi er með tvennu móti: skiptileg og óskiptileg. 
Hinn skiptilegi hluti sameignarinnar er íbúðirnar sjálfar, eins og þeim er lýst 

í skiptasamningi eða heimildarbréfi. Allt annað í fjölbýlishúsinu eiga íbúðareigendur 
í óskiptri sameign, þar með talin eignarlóð eða leigulóðarréttindi, ef ekki er um 
annað samið. 

Nú skiptir veggur sameign þannig, að aðeins hluti af íbúðareigendum verður 
saman um gang, stiga, svalir, tröppur eða annað, en aðrir íbúðareigendur hafa þar 
engin afnot eða aðgang, og telst það þá til hins skiptilega hluta sameignarinnar og 
tilheyra viðkomandi íbúðum eftir stærðarhlutfalli þeirra. 

6. gr. 
Eignarhlutfall hverrar íbúðar í fjölbýlishúsi er fundið með því að reikna út 

hundraðstölu rúmmáls íbúðarinnar af rúmmáli alls hins skiptilega hluta fjölbýlis- 
hússins. 

7. gr. 
Eignarhluti íbúðareiganda í fjölbýlishúsi er íbúð hans samkvæmt 2. mgr. 5. gr. 

og hlutdeild í hinni óskiptilegu sameign eftir eignarhlutfalli íbúðarinnar. 

III. KAFLI 

Um réttindi og skyldur sameigenda. 

8. gr. 
Hver íbúðareigandi hefur full eignarumráð yfir íbúð sinni með þeim takmörk- 

unum, sem leiðir af lögum þessum. 

9. gr. 
Rétt til að byggja ofan á eða við fjölbýlishús eiga íbúðareigendur allir eftir 

eignarhlutföllum, en slíkar framkvæmdir eru háðar samþykki allra eigenda. 
Nú vill íbúðareigandi afsala réttindum samkvæmt þessari grein, og skulu þau 

þá metin til verðs af 2 dómkvöddum mönnum, ef aðilar geta eigi um það samið. 

10. gr. 
Réttur til byggingar bílskúrs á lóð fjölbýlishúss fer eftir eignarhlutföllum í fjöl- 

býlishúsinu, þannig, að sá íbúðareigandi gengur fyrir, sem á stærri eignarhluta. 
Séu tveir eða fleiri jafnir, ræður hlutkesti. 

Framsal bílskúrsréttinda eða sala bílskúrs til annarra en íbúðareigenda í fjöl- 
býlishúsinu er óheimil. Enn fremur er íbúðareiganda óheimilt að undanskilja bílskúr 
eða bilskúrsréttindi við sölu á íbúð sinni í fjölbýlishúsinu, nema hann eigi þar aðra 
íbúð. Verði ekki samkomulag um verð bílskúrs, skal hann metinn til verðs af 2 
dómkvöddum mönnum. 

11. gr. 
Allir íbúðareigendur eiga rétt eftir eignarhlutföllum til ákvörðunar um innrétt- 

ingu og fyrirkomulag á þeim hluta fjölbyýlishússins, sem er í óskiptri sameign, 
þar með talið útlit hússins, girðing og skipulag lóðar, enn fremur um rekstur og 
viðhald hins sameiginlega, sbr. 13. gr., svo og gerð glers í gluggum, og sker einfaldur 
meiri hluti úr ágreiningi. 

Hverjum íbúðareiganda er skylt að taka þátt í kostnaði af framkvæmdum, sem 
löglega eru ákveðnar eftir þessari grein, og skiptist kostnaðurinn eftir eignarhlut- 
föllum, sbr. þó 16. gr.
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Ef einhver íbúðareigandi er ekki hafður með í ráðum um framkvæmdir sam- 19 

kvæmt þessari grein, getur hann neitað að taka þátt í kostnaði þeirra eða stöðvað 24. apríl 

þær, þar til lögleg ákvörðun hefur verið tekin um þær. 

Ef íbúðareigandi greiðir ekki sinn hluta af kostnaði samkvæmt þessari grein, 

eignast hinir íbúðareigendurnir lögveð í íbúð hans til tryggingar greiðslunni, en sá 

veðréttur fellur niður, ef honum er eigi fylgt með lögsókn, áður en eitt ár er liðið 

frá þeim degi, er greiðslan var innt af hendi. 

12. gr. 

Hver íbúðareigandi skal sjá um og kosta viðhald á íbúð sinni. 

13. gr. . 

Sameiginlegt viðhald telst hvers konar viðhald og viðgerðir á öllu sameiginlegu 

húsrými í fjölbýlishúsi, enn fremur hvers konar viðhald á sameiginlegu hitunar- 

kerfi, vatns-, skolp-, rafmagns- og dyrasímakerfi hússins, að undanskildum þeim 

tækjum, sem tengd eru kerfunum í hverri íbúð. 

Bili sameiginleg leiðsla, svo að rjúfa þurfi vegg, loft eða gólf í einni eða fleiri 

íbúðum þess vegna, eða ef viðgerðin veldur skemmdum á einn eða annan hátt, skal 

að fullu reikna það sem sameiginlegt viðhald. 

Bili leiðsla, sem ekki er sameiginleg í fjölbýlishúsi, eru íbúðareigendur skyldir 

til að leyfa viðgerð á henni, enda þótt rjúfa þurfi vegg, loft eða golf í íbúðum þeirra, 

að því tilskildu, að þeim sé tilkynnt um viðgerðina í tæka tíð og öllu komið í samt 

lag, svo sem kostur er, án ástæðulausrar tafar og þeim að kostnaðarlausu. 

Allt viðhald á húsinu að utan svo og á lóð og girðingu er sameiginlegt. Undan- 

skilið er gler í gluggum íbúða. 

14. gr. 

Alla skatta og skyldur af húsinu, vátryggingariðgjöld, heimtaugargjöld fyrir 

rafmagn og hitaveitu svo og skipulagsgjöld og lóðargjöld greiða íbúðareigendur eftir 

eignarhlutföllum. 
Ef íbúðareigandi greiðir ekki sinn hluta af áföllnum gjöldum eftir þessari grein, 

eignast hinir íbúðareigendurnir lögveð í íbúð hans til tryggingar greiðslunni, og fer 

um lögveðsrétt þann eins og segir í 11. gr. 

15. gr. 

Þar sem upphitun er sameiginleg, greiðist hvers konar hitakostnaður eftir rúm- 

máli íbúðanna. 
Sameiginleg upphitun skal miðuð við 18? Celsius lágmarksstofuhita frá kl. 9 

að morgni til kl. 11 að kvöldi. 

16. gr. 

Sameiginlegur rekstrarkostnaður svo og hirðing stiga og stigahúss og annars 

sameiginlegs húsrýmis, enn fremur kostnaður af lýsingu og annarri rafmagnsnotkun 

í sameiginlegu húsrými greiðist að jöfnu. 

17. gr. 

Afnotaréttur sameiginlegs þvottahúss og þurrkherbergis skal vera jafn. Ef keypt 

eru tæki til sameiginlegra nota í þvottahúsi eða þurrkherbergi, skulu íbúðareigendur 

greiða að jöfnu kaupverð þeirra og viðhald. 
A3
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19 IV. KAFLI 
24. april Um sambylishåttu. 

18. gr. 
Íbúum fjölbýlishúss skal skylt að ganga þrifalega um hús og lóð og gæta þess 

i umgengni sinni að valda ekki öðrum íbúum hússins óþægindum eða ónæði. 

19. gr. 
Íbúðareigendum er óheimilt að nota hið sameiginlega húsrými eða lóð til annars 

en það er ætlað. 

20. gr. 
Félagsmálaráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um sambýlisháttu fólks í 

fjölbýlishúsum. 

V. KAFLI 

Ákvæði um gildistöku. 

21. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. apríl 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  
Friðjón Skarphéðinsson. 

20 LÖG 
24. ríl 

25 um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jörðina Bjarnastaði í Unadal. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Hofshreppi í Skagafjarðarsýslu eyðijörðina 

Bjarnastaði í Unadal innan Hofshrepps fyrir það verð, er dómkvaddir menn meta. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. apríl 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Friðjón Skarphéðinsson.
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Þykki mínu: 

tölum: 

. Tekjur samkvæmt 1 
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3. 
4. 
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Innborganir: 

2. 
3. 

— — 3. 
— — 4. 

(Sa
l 

Utborganir: 

Gjöld samkvæmt 7. 

. Eignahreyfingar samkv. 20. gr. fjárlaga 
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LÖG 

um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1956. 

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

Ríkisreikningurinn fyrir árið 1956 samþykkist með eftirgreindum niðurstöðu- 

Áætlun: Reikningur: 

gr fjárlaga .. kr. 521400 000.00 kr. 597 415 235 90 

— A. — — 131 752 988.00 — 138 392 916.63 

— B — — 10 000.00 — 42 116.32 

— — — 1983 000.00 — 2681 303.06 

— — — 4100 000.00 — 13994 198.18 

— 2450 000.00 — 37 988 264.98 
Greiðslujöfnuður — 229.00 — 

Kr. 661 696 217.00 Kr. 790.514 035.07 

Áætlun: Reikningur: 

gr. fjárlaga .. kr. 2 672 505.00 kr. 3490 333.62 

— — — 877 740.00 — 1429 187.27 

— — — 5902 797.00 — 6420 740.57 

— 1. — — 9287 386.00 — 12406 800.37 
— Il. — — 1216761.00 — 1 833 660.93 
— IIL — — 7578 267.00 — 8959 253.14 
— Å. — — 35 848 029.00 — 43 127 993.95 

— B. — — 2737 696.00 — 2025 123.66 

— C. — — 14 682 903.00 — 18063 332.21 

— D. — — 675 000.00 — 915 708.79 

— — — 42 332 002.00 — 45 088 007.39 

— Å. mer — 61 363 017.00 — 75 192 225.95 

— B. — — 13 763 000.00 — 17 259 720.96 

— C. — — 14 927 657.00 — 16443560.35 

— D. —- — 4038 483.00 — 6935 422.07 

— Å. — — 10 798 727.00 —  11447 805.11 

— B. — —  83401651.00 — 101 904 676.02 

— A. — — 8049 499.00 — 8650 042.00 

— B. — — 8 859 894.00 — 10387 056.90 

— Å. —— — 48 707 943.00 — 49 346 950.84 

— B. — — 10 741 552.00 — 11 667 917.25 

— C. —- — 2572 700.00 — 2572 700.00 

— D. — — ” 19 349 471.00 — 19 127 455.99 

— — — 79 325 527.00 — 80045 737.93 

— — — 16 649 099.00 — 20 055 905.29 

— 1. —- — 57 000 000.00 —  66611862.06 
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21 

21. apríl
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21 

27. apríl 97. 

22 

27. apríl 

20. 

Útborganir: Áætlun: Reikningur: 
Gjöld samkvæmt 19. gr. 2 fjárlaga .. kr. 4000 000.00 
— — 19. — 3. — -. — 1500 000.00 
— — 19. — 4 — -. — 23500 000.00 
— 19. — 5. — -. — 1350 000.00 kr. 1350 000.00 

. 00 — 19. — 6. — … — 2500 000.00 — 10 803 852.07 
.. Eignabreytingar samkv. 20. gr. fjárlaga — 65 486 911.00 — 120 571 929.52 

Greiðslujöfnuður 16 379 072.86 
  

Kr. 661 696 217.00 Kr. 790.514 035.07 
  

Gjört í Reykjavik, 27. apríl 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Guðm. Í. Guðmundsson. 

LÖG 
um veitingu ríkisborgararéttar. 

ForsETi Ístanps 

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

n
p
 

ge
 

me
 

bykki minu: 

1. gr. 
Rikisborgararétt skulu öðlast: 
Andersen, Annemarie, húsmóðir að Arnórsstöðum á Barðaströnd, f. 17. maí 
1930 í Þýzkalandi. (Fær réttinn 22. sept. 1959). 
Beckemeier, Christel-Marilse Irene Luise, húsmóðir í Reykjavík, f. 13. april 
1924 í Þýzkalandi. 
Borchmann, Dietrich, bústjóri að Helgavatni í Mýrasýslu, f. 22. júlí 1927 í 
Þýzkalandi. 
Borowski, Kurt Paul, jarðýtustjóri, Reykjavík, f. 30. okt. 1931 í Þýzkalandi. 
(Fær réttinn 29. júní 1959). 
Carlsen, John Schou, járnsmiður í Reykjavík, f. 1. júlí 1932 í Danmörku. (Fær 
réttinn 5. sept. 1959). 
Fivelsdal, Astrid, húsmóðir í Ljárskógum í Dalasýslu, f. 17. ágúst 1927 í Noregi. 
(Fær réttinn 11. nóv. 1959). 

Gustafsson, Eja Ingeborg, húsmóðir á Selfossi, f. 20. okt. 1931 í Finnlandi. (Fær 
réttinn 9. sept. 1959). 
Hansen, Alf Emil Peder Heide, garðyrkjumaður, Marbakka á Seltjarnarnesi, 
f. 26. maí 1912 í Danmörku. 
Helgason, Börge Wilhelm, rennismiður í Reykjavík, f. 11. maí 1920 í Danmörku. 
Henckell, Helga Guðrún, nemandi í Reykjavík, f. 9. maí 1937 í Þýzkalandi. 

- Henckell, Hilde Solveig, nemandi í Reykjavík, f. 6. ágúst 1939 í Þýzkalandi. 
Herrmann, Elisabeth Charlotte Johanna, húsmóðir að Vogsósum í Selvogi, Í. 
28. des. 1927 í Þýzkalandi. 
Jáhnke, Hannelore Eva Helga, húsmóðir á Selfossi, f. 25. jan. 1931 í Þýzkalandi.



21 

í Danmörku. 

. Jón Sigurður Oddsson, útgerðarmaður í Reykjavík, f. 12. des. 1887 á Íslandi. 

van Keppel, Willem, verzlunarmaður í Reykjavík, f. 13. júní 1926 í Hollandi. 

Lange, Anna Annita, húsmóðir að Hnausi í Árnessýslu, f. 26. nóv. 1929 í Þýzka- 

landi. 
Lemaire, Gottfried Friedrich, verkamaður á Eyrarbakka, f. 1. marz 1922 í Þýzka- 

landi. (Fær réttinn 18. júlí 1959). 

Lemaire, Jutta Marga Anneluise, húsmóðir á Eyrarbakka, f. 17. okt. 1927 í 

Þýzkalandi. (Fær réttinn 4. des. 1959). 

. Mevs, August Friedrich, verkamaður í Reykjavík, f. 17. júní 1914 í Þýzkalandi. 

(Fær réttinn 9. júlí 1959). 
. Mevs, Erika Johanna Else Gertrud, húsmóðir í Reykjavík, f. 14. júlí 1925 í 

Þýzkalandi. (Fær réttinn 8. júní 1959). 

. Meyer, Gertrud Johanna, húsmóðir á Álafossi í Mosfellssveit, f. 26. sept. 1921 

í Þýzkalandi. (Fær réttinn 8. júní 1959). 

. Meyer, Wolfgang, bifreiðastjóri, Álafossi í Mosfellssveit, f. 1. maí 1931 í Þýzka- 

landi. (Fær réttinn 8. júní 1959). 

Nielsen, Carl Ejler Theodor, tóvinnumaður í Reykjavík, f. 8. júní 1912 í Dan- 

mörku. (Fær réttinn 16. okt. 1959). 

Oddsson, Ethel, húsmóðir í Reykjavík, f. 7. ágúst 1896 í Englandi. 

. Ohrtmann, Johanna Bertha Karoline Harriet, húsmóðir að Kársstöðum í Helga- 

fellssveit, f. 1. nóv. 1928 í Þýzkalandi. (Fær réttinn 10. júní 1969). 

. Pechar, Elfriede, ráðskona í Reykjavík, f. 18. nóv. 1921 í Þýzkalandi. (Fær 

réttinn 8. júní 1959). 
. Seidel, Emma Flora Erna, húsmóðir í Reykjavík, f. 13. okt. 1930 í Þýzkalandi. 

. Simmers, Richard Aage Ivar, verkamaður í Ólafsvík, f. 13. okt. 1931 í Færeyjum. 

. Splidt, Hilmar Ejvind Kristian, iðnverkamaður á Akureyri, f. 24. okt. 1928 í 

Færeyjum. 
. Tellefsrud, Hallsten Petter, bóndi á Flateyri við Reyðarfjörð, f. 13. maí 1929 

í Noregi. 
. Övreby, Alf Magnus, vélamaður á Ísafirði, f. 3. apríl 1921 í Noregi. 

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 

um mannanöfn. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 27. april 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Friðjón Skarphéðinsson. 
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. Jensen, Anders Johannes Sophus, bakarameistari í Reykjavík, f. 10. jan. 1903 22 
21. apríl



1959 

23 

27. april 

22 

LOG 

um saudfjårbadanir. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 

Sérhverjum eiganda eða umráðamanni sauðfjár ber skylda til að láta fram 
fara rækilega böðun, samkvæmt því sem fyrir er mælt í lögum þessum, á öllu því 
sauðfé, sem hann hefur undir höndum, þar með talið fóðrafé tekið af öðrum og 
fé, sem heimtist eftir böðun. 

Skulu þær baðanir fara fram á tímabilinu 15. október til 1. marz veturna 
1959—60 og 1960—61. Eftir það er heimilt að baða aðeins annað hvort ár, en á 
sama tímabili. 

Skulu sauðfjáreigendur eða umráðendur hafa nothæf tæki eða aðstöðu til 
böðunar eða greiða þann kostnað, er af útvegun tækjanna leiðir. Þeir skulu einnig 
sjá fyrir hæfum vinnukrafti, svo að böðun geti að dómi baðstjóra gengið greiðlega 
og þannig, að viðhlítandi sé. 

2. gr. 
Ef fjárkláða verður vart eða annarra óþrifa í sauðfé, skal landbúnaðarráðherra 

heimilt, að fengnum tillögum yfirdýralæknis, að fyrirskipa aukaskoðun fjár og 
útrýmingarböðun. 

3. gr. 
Héraðsdýralæknar skulu vera eftirlitsmenn með sauðfjárböðunum í þeim hér- 

uðum, þar sem þeir eru búsettir, að svo miklu leyti sem þeir geta annazt slíkt eftir- 
lit að dómi landbúnaðarráðherra. 

Annars staðar skipar landbúnaðarráðherra eftirlitsmenn með sauðfjárböðun, 
einn í hverju sýslu- eða bæjarfélagi, að fengnum tillögum yfirdýralæknis og sýslu- 
nefndar eða bæjarstjórnar. Skal skipa eftirlitsmenn til fjögurra ára i senn. Eftir- 
litsmenn skulu annast undirbúning böðunar hver í sínu umdæmi. Þeir skulu hlut- 
ast til um, að verzlanir hafi næg baðlyf, leiðbeina baðstjórum og annast skýrslu- 
hald varðandi sauðfjárböðun. Þá skulu þeir einnig í samráði við baðstjóra ákveða, 
hvenær baða skuli í hverjum hreppi innan þess takmarks, sem ákveðið er í 1. gr., og 
tilkynna það sauðfjáreigendum. 

4. gr. 
Eftirlitsmenn skulu í samráði við hreppsnefndir útnefna baðstjóra, einn eða 

fleiri í hverjum hreppi, eftir því sem nauðsyn krefur. Í bæjum ráða eftirlitsmenn 
baðstjóra eftir þörfum í samráði við bæjarstjórn. Baðstjórar skulu skipuleggja 
böðunarframkvæmdir, hver á sínu svæði, vera viðstaddir böðun, hafa gát á því 

að þeir, sem að böðun starfa, fylgi settum reglum, og fylgjast vel með því, hvort 
óþrifa verði vart í fénu. 

Þóknun fyrir störf eftirlitsmanns innan hverrar sýslu eða bæjarfélags greið- 
ist úr sýslu- eða bæjarsjóði eftir reikningi, er sýslunefnd eða bæjarstjórn úr- 
skurðar. Kaup baðstjóra greiðist á sama hátt úr sveitarsjóði eða bæjarsjóði. 

5. gr. 

Ef fjárkláða verður vart eða grunur leikur á, að kind hafi sýkzt af fjárkláða, 
skal sá, er verður þess var, einangra hana án tafar frá öðru fé og tilkynna hrepp-



23 1959 

stjóra eða lögreglustjóra þegar í stad. Er þeim skylt að halda hinu kláðasjúka fé í 23 

einangrun á kostnað eiganda, unz úrskurður dýralæknis hefur fengizt um, hvort 27. apríl 

um fjárkláða sé að ræða. 
Reynist kindin kláðasjúk, skal dýralæknir gera ráðstafanir til útrýmingar 

sjúkdóminum, strax og fært þykir, í samráði við yfirdýralækni og viðkomandi 

eftirlitsmann, sbr. 2. gr. 

6. gr. ' 

Landbúnaðarráðherra getur, að fengnum tillögum yfirdyralæknis, veitt frest 

eða undanþágu frá lögboðinni sauðfjárböðun, ef heilbrigði fjárins er svo háttað 

að dómi héraðsdýralæknis, að hætta kunni að stafa af böðun, eða ef hann álítur 

hættu á, að böðun geti valdið útbreiðslu næmra sauðfjársjúkdóma. 

7. gr. 

Landbúnaðarráðherra ákveður, að fengnum tillögum yfirdýralæknis, hvaða 

tegund baðlyfja skuli nota við sauðfjárbaðanir. 
Nú fyrirskipar landbúnaðarráðherra böðun samkvæmt 2. gr. og greiðir þá 

ríkissjóður andvirði baðlyfsins eins og það kostar á næsta verzlunarstað, en fjár- 

eigandi eða umráðamaður annan kostnað. 

8. gr. 
Landbúnaðarráðherra setur reglugerð um framkvæmd sauðfjárbaðana, að 

fengnum tillögum yfirdýralæknis og Búnaðarfélags Íslands. Er heimilt í slíkri 

reglugerð að setja ákvæði um dagsektir, ef fjáreigendur hafa eigi án lögmætra for- 

falla lokið böðun á fé sínu fyrir lögskilinn tíma, og skal þá baða sauðfé á kostnað 

eiganda. 

9. gr. 

Brot gegn lögum þessum svo og reglugerðum og fyrirmælum, sem sett kunna 

að verða samkvæmt þeim, varða sektum frá 1000—10000 kr. sem renna í sveitar- 

sjóð eða bæjarsjóð, þar sem brotið er framið. 
Skal fara með þau mál að hætti opinberra mála. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru jafnframt numin úr gildi lög nr. 90 frá 3. 

maí 1935, um útrýmingu fjárkláðans, og lög um sauðfjárbaðanir, nr. 19 13. janúar 

1938. 

Gjört í Reykjavík, 27. apríl 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Friðjón Skarphéðinsson.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 42 13. nóv. 1903, um verzlunarskrår, 

firmu og prókúruumboð. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 
8. grein laganna orðist svo: 
Hver sá, er rekur verzlun (35. gr.), handiðnað eða verksmiðjuiðnað, skal hlýða 

ákvæðum þeim, er hér fara á eftir, um nafn það, er hann notar við atvinnuna, og 
um undirskrift fyrir hana (firma), enda beri fyrirtækið nafn, sem samrýmist ís- 
lenzku málkerfi að dómi skrásetjara. Ágreiningi, sem rísa kann út af nafni, má 
skjóta til nefndar þeirrar, sem starfar samkvæmt lögum nr. 33/1958. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. april 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 21 15. júní 1926, um veitingasölu, gistihúshald o. fl. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 
5. liður 3. gr. orðist svo: 

Hefur meðmæli bæjarstjórnar eða hreppsnefndar, þar sem hann ætlar að reka 
atvinnu, enda beri veitingastaðurinn eða gistihúsið nafn, sem að dómi skrásetjara 
samrýmist Íslenzku málkerfi. Ágreiningi, sem rísa kann út af nafni, má skjóta til 
nefndar þeirrar, sem starfar samkvæmt lögum nr. 33/1953. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. apríl 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L.S. 

Emil Jónsson.
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FJÅRLOG 

fyrir árið 1959. 

Forseti ÍstanDs 

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

m
i
 

mm
 

. Leyfisbréfagjald 

bykki minu: 

I. KAFLI 

Tekjur: 

1. gr. 
Árið 1959 er ætlazt til, að tekjur ríkissjóðs verði svo sem talið er í 2.—5. gr. 

og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar. 

2. gr. 

Áætlað er, að þessir skattar og tollar nemi: 

  

Tekju- og eignarskattur 
Vörumagnstollur 
Verðtollur 
Innflutningsgjald af benzíni 
Gjald af innlendum tollvörum 

sr. 

sr... 

0... 

Lestagjald af skipum 
Bifreiðaskattur 

00... 0. 

Aukatekjur 
Stimpilgjald 
Vitagjald 

Útflutningsleyfagjöld ........00..00002 0000... 

Söluskattur 
Leyfisgjald 
Tolla- og skattagreiðslur Sogsvirkjunar 
Greiðsluafgangur 1958 

sr 

ONO 

Samtals ... 

kr. kr. 
  

11 000 000 

13 500 000 

  

36 000 000 
295 500 000 

18 000 000 

300 000 
15 000 000 

25 000 000 
1700 000 
400 000 
800 000 

145 000 000 

360 500 000 

15 300 000 

41 400 000 
151 400 000 
10 000 000 
30 000 000 
25 000 009 

      778 600 000 

  

A4 

1959 

26 

30. apríl



1959 

26 

30. april 

t
o
 

på
 

I 
II 

I. 
II. 

26 

3. gr. 

Tekjur af rekstri rikisstofnana eru åætladar: 
  

A. 
Rekstrarhagnaður landssímans 
— áfengisverzlunar 
— tóbakseinkasölu 

ríkisprentsmiðju 

So... 

Rekstrarhalli póstsjóðs sr. 

Sundurliðun. 

1. Póstsjóður. 

. Tekjur 

. Gjöld: 
. Póststjórnarkostnaður 

Pósthúsið í Reykjavík 
Önnur pósthús 
Póstflutningar 
Önnur gjöld S

r
i
 

Go
 

Do
 
fa

 

Rekstrarhalli, færður á 3. gr. A. 

2. Landssíminn. 

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

KKK 

  

1. Kostn. við aðalskrifstofu landssímans 3250000 
2. Ritsímastöðin í Reykjavík .......... 8725000 
3. Loftskeytastöðin í Reykjavík ....... 810000 
4. Stuttbylgjustöðin í Reykjavík ....... 1720000 
5. Bæjarsíminn í Reykjavík og Hafnar- 

firði . 00... 27400000 
6. Birgðahúsið ........................ 1160000 
1. Ritsímastöðin á Akureyri ........... 2020000 
8. Ritsímastöðin á Seyðisfirði ......... 960000 
9. Ritsímastöðin á Ísafirði ............ 1340000 

10. Ritsímastöðin í Hrútafirði .......... 725000 
11. Ritsímastöðin í Vestmannaeyjum ... 1285000 
12. Ritsímastöðin á Siglufirði .......... 1145000 
13. Til annarra símastöðva og eftirlits- 

StÖðva ........0.0..0 0 12007000 

b. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m.m. ........ 
c. Viðbót og viðhald stöðva ...........00.0000...... 
d. Viðhald landssímanna ...........2..0000.0. 0000... 
e. Framhaldsgjald ...............0..00000 0000. 
f. Ýmis gjöld ...........0.000.0 0000 nn 
g. Fyrning á húsum og áhöldum .................. 
h. Vextir af lánum ..........0200000 00. 0... 

kr. kr.   

9 050 000 
133 000 000 
98 300 000 

450 000 

1300 000 
10 511 000 
5 997 000 
6 632 000 
2 000 000 
  

  

240 800 000 
800 000 

240 000 000 
  

25 640 000 

26 440 000 
  

62 547 000 
2 300 000 
4 700 000 

13 000 000 
563 000 
650 000 

1050 000 

800 000 

96 310 000 

  1600 000
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3. gr. 

kr. kr. 

i. Almannatryggingar .........0.00.00.0. 0... 720 000 

j. Atvinnuleysistryggingasjóður .......0000000000.. 130 000 
——| 87 260 000 

Fært á 3. gr. A. 1 9 050 000 

Eignabreytingar landssímans. 

Út. 
I. Afborganir af lánum og til húsakaupa ............. 3 500 000 

TI. Til viðauka símakerfa, smærri efnis- og áhaldakaupa 2 800 000 

III. Til talstöðva í báta og skip .c...000000000 00... 350 000 

IV. Til loftskeytastöðva i skip 2....00000000.0.0 0... 280 000 

V. Til nýrra landssímalína og fjölgunar símarása .... 1 000 000 

VI. Til notendasíma í sveitum að frádregnum stofngjöld- 

UM 2000 900 000 

VII. Til sjálfvirkrar stöðvar í Keflavík og nágrenni (fyrsta 

greiðsla af fjórum) ......0000000 00 0nnn 2 700 000 

VIII. Til póst- og símahúss á Raufarhöfn ............... 300 000 

Fært á 20. gr. Út I. 2. og III. 11 830 000 

3. Áfengisverzlun ríkisins. 

I. Tekjur (brúttó-hagnaður) .....0022000000. 000... 150 535 815 

II. Gjöld: 
1. a. Grunnlaun .......20000000 00... 0... 2860253 

b. Verðlagsuppbót ......000000 000... 2374012 
——— | 5234 265 

9. Kostnaður við áfengisútsölur .........0....000... 2 087 000 
3. Annar rekstrarkostnaður .........00000000.00.... 3114 550 
4. Tillag til gæzluvistarsjóðs ........2000000000.... 1500 000 

5. Útsvar .......000.00.e eeen 5 600 000 
—| 17 535 815 

Verði lokun útsölu samþykkt á fjårhagsårinu 753 

samkv. 10. gr. áfengislaganna, skal sú ráðstöfun 
koma til framkvæmda 6 mánuðum eftir að úrslit 
atkvæðagreiðslu hafa verið tilkynnt ríkisstjórn- 
inni. 

Fært á 3. gr. A. 2 133 000 000 

4. Tóbakseinkasala ríkisins. 

I. Tekjur (brúttó-hagnaður) .........00000000.......0. 106 800 089 

II. Gjöld: i 

1. a. Grunnlaun .......00000000 00... 0... 782022 
b. Verðlagsuppbót .......0020.00.0.. 0... 649067 

—— 1431 089 
2. Annar rekstrarkostnaður ...,.,.... acccec0 3 069 000 
3. Útsvar ........200000. 00 enes seeesoree 4 000 000 

8 500 089 

Fært á 3. gr. A. 3 98 300 000     
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30. apríl
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1. 

II. 

III. 

IV. 
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3. gr. 

kr. kr. 

5. Ríkisútvarpið. 

Tekjur: 
a. Afnotagjöld ..............0..0000 en. 9 000 000 
b. Aðrar tekjur ...........0..200.0 0... 6 130 000 

———/ 15 130 000 
Gjöld: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ..............0... 0000. 2294274 
2. Verðlagsuppbót ..................... 1904247 
3. Aukavinna ..........000000. 0... 1200000 

——— | 5398521 

b. Útvarpsefni ............0..0.00.0 errveee 3 000 000 
c. Skrifstofukostnadur ............0.0000000. 0. 950 000 
d. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ................. 1300 000 
e. Til útvarpsstöðva .........00.0000 0000 1850 000 
f. Til viðgerðarferða o. fl. ........0.000000.000.. 300 000 
g. Iðgjöld í Lífeyrissjóð og til Tryggingastofnunar 

ríkisins .............200000 000. 310 000 
h. Vegna höfundalaganna ............0.0...0000000.. 600 000 
i. Óviss útgjöld ............00.00000 00. 400 000 
j. Bifreiðakostnaður ................0000.00 0000... 190 000 
k. Fyrning á húsum og vélum ..............0...... 140 000 

—| 14 438 521 

691 479 
Rekstur viðgerðarstofu og viðtækjasmiðju: 

a. Tekjur ................00. 00... 765 000 
b. Gjöld: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ............... 151800 
b. Verðlagsuppbót .......... 125994 

277794 
2. Efni ........... 0 250000 
3. Annar kostnaður .................... 235000 

— 762 794 

2 206 
Rekstur viðtækjaverzlunar: 
a. Tekjur ............0.200000 000 nes 1980 000 

b. Gjöld: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ............... 259560 
b. Verðlagsuppbót .......... 215431 

474991 
2. Annar kostnaður .................... 335009 

810 000 

1170 000 

Til greiðslu á skuldum Þjóðleikhússins .... 702000 
Til Sinfóníuhljómsveitar Íslands ........... 468000 

1170 000 

Aukið rekstrarfé ríkisútvarpsins ................... 693 685    
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3. gr. 

kr. kr. 

6. Rikisprentsmidjan Gutenberg. 

I. Tekjur (prentvinna) .......02000000 0. senn 6 000 000 

II. Gjöld: 
1. a. Laun starfsmanna: 

1. Grunnlaun ............... 223186 

2. Verðlagsuppbót .......... 185245 
— 408431 

b. Vinnulaun og aðkeypt vinna: 
1. Grunnlaun ............... 1488000 

2. Verðlagsuppbót .......... 1235040 
— 2723040 
—— 3131471 

2. Efnivörur ............0000000 00 ss 1270 000 
3. Vélarekstur og viðhald ...........000.00. 00... 155 000 
4. Annar kostnaður ...........00000 00... 868 529 
5. Fyrning ..........0.0..000. see 125 000 

——| 5550 000 

Fært á 3. gr. Á. 4 450 000 

7. Áburðarsala ríkisins. 
. Laun: 

1. Grunnlaun ........0.00..0. 00... 120721 

2. Verðlagsuppbót ...........0.0.... 100199 
— 220920 

. Annar kostnaður ............0..0.00. 00... 479080 
—- 700 000 

= Tekjur af vörusölu ..........00.00000.0 00... 700 000 

8. Landssmiðjan. 

I. Tekjur (ágóði af seldri vinnu, vörum o. fl) ....... 4 760 000 

II. Gjöld: 
1. Laun starfsmanna: 

a. Grunnlaun ..........0..000% 0000... 444036 
b. Verðlagsuppbót .........0.0.000..... 368549 

— 812 585 
2. Vextir .............0000 0... 550 000 
3. Fyrning ............02.000 000. ner 900 000 
4. Annar kostnaður ...........000000. 0. enn 2482 000 
Aukið rekstrarfé Landssmiðjunnar ................ 15 415 

———---| 4760 000 

9. Tunnuverksmiðjur ríkisins 

I. Tekjur ............20200. 0. se sr 14 259 000 

II. Gjöld: 
1. Laun og skrifstofukostnaður ..................-. 105 000 
2. Efniskaup (tunnustafir og járn) ................ 10 094 000 

3. Verkalaun ..........0.0.0.. 0. sn 2170 000 
4. Annar kostnaður ............00000... 0... 1890 000 

——! 14259000 

1959 

26 

30. apríl
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3. gr. 

26 

30. april kr. kr. 

10. Innkaupastofnun rikisins. 

I. Tekjur af vörusölu ...........00000000 00... 660 000 
II. Gjöld: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ........00.00 000. 0... 215698 

b. Verðlagsuppbót ........0000000000. 179029 
——— 394 727 

2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ................. 105 000 
3. Annar kostnaður ..........000000.0 0... 0. 160 273 

— 660 000 

11. Ríkisbú. 
a. Á Bessastöðum. 

1. Tekjur .........200200.essessessss ss 639 000 
2. Gjöld serne ns 639 000 

b. Á Hvanneyri. 
1. Tekjur ...........0000000 0. 1000 000 
2. Gjöld ss... 1000 000 

c. Á Hólum. 

  

1. Tekjur .............20000. nn 500 000 
2. Gjöld ..........00000 nr 500 000 

d. Á Reykjum (bú garðyrkjuskólans). 
1. Tekjur .........2.000.00. s.s 400 000 

2. Gjöld ..........000 0000 400 000 

e. Á Vifilsstöðum. 
1. Tekjur „...........0.0000. 00... 850 000 
2. Gjöld .......00000000 00 850 000 

f. Í Kópavogi. 
1. Tekjur ...........000.20 000. err 120 000 
2. Gjöld ..........0002.0 ne 120 000 

g. Á Kleppi. 
1. Tekjur ............000000.. ess 700 000 

2. Gjöld .......00.00000 nn 700 000 

Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru áætlaðar ........ 10 000      
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4. gr. 26 

Tekjur af verðbréfum, bankainnstæðum, hlutafjåreign o. fl. 30. apríl 

kr. kr. 

Vextir af veðdeildarbréfum Landsbanka Íslands ...... 57 000 

Vextir af stofnfé Landsbanka Íslands, 6% af 3 millj. .. 180 000 
Aðrir vextir ...........0000 000. 1500 000 
Arður af hlutafjáreign ...........0..0.000 0000... 263 000 

Samtals ... 2 000 000     
  

5. gr. 

Óvissar tekjur eru áætlaðar 10 000 000 krónur.



1959 

26 

30. april 
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II. KAFLI 

Gjöld: 

6. gr. 

Árið 1959 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru í 7.—19. gr. 

7. gr. 

Vextir af lánum ríkissjóðs eru taldir: 

kr. kr. 

1. Innlend lán .............0000 0000 enee ess " 5 316 853 
2. Lán í dönskum krónum ........00000000. 000. 14 164 
3. Lán í dollurum ............000000 000 22 770 

Samtals ... 5 353 787 

8. gr. 

Kostnaður við æðstu stjórn landsins: 

kr. kr. 

I. 1. Laun forseta Íslands ............000...00.00..... 186 660 
2. Risna ...........20002.000 0 sess 70 000 

— 256 660 
II. Skrifstofa forseta í Reykjavík .............0.000.2.. 340 000 
II Bifreiðakostnaður ............00002 0000. 290 000 
IV. Forsetasetrið á Bessastöðum .........00000.00...... 421 600 
V. Bessastaðakirkja ...........0000..000.. 0. en 30 000 

Samtals 1338 260 

9. gr. 

Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkisreikninga er veitt: 

kr. kr. 

1. Til alþingiskostnaðar ..............2000000 0... nn. 8 500 000 
2. Til yfirskoðunar ríkisreikninga ................0...... 50 000 
3. Fyrning á alþingishúsi ...............0000.. 0000... 2 797 

Samtals ... 8 552 797     
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10. gr. 

Til rikisstjérnarinnar er veitt: 

I. Stjórnarráðið: 
1. Til ráðherra: 

a. 

b. 
c. 

d. 

Laun: 

1. Grunnlaun ........0..2...... 354600 

2. Verðlagsuppbót .......... 294318 

Til risnu samkvæmt reikningi ....... 

1. Húsaleiga forsætisráðherra 3000 

2. Húsaleiguuppbót ......... 1260 

Ríkisráð ......000000 00. 

2. Til ráðuneytanna: 

A. Atvinnumálaráðuneytið, laun: 

1. Grunnlaun .....00.0000.. 234840 

2. Verðlagsuppbót .......... 176738 

Dómsmálaráðuneytið, laun: 

1. Grunnlaun ....0.00.000... 526822 

2. Verðlagsuppbót .......... 437256 

Félagsmálaráðuneytið, laun: 

1. Grunnlaun .......000000.. 402423 

2. Verðlagsuppbót .......... 334006 

I. Fjármálaráðuneytið, laun: 

1. Grunnlaun ......0.0000.0.. 419506 

2. Verðlagsuppbót .......... 348190 

II. Endurskoðunardeild fjármálaráðu- 

neytisins, laun: 

1. Grunnlaun .....0.00000... 811188 

2. Verðlagsuppbót .......... 673286 

Forsætis- og menntamálaráðuneytið: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ..........-. 339789 

2. Verðlagsuppbót ....... 280029 

619818 

b. Fálkaorðan ......0000.0... 50000 

Samgöngu- og iðnaðarmálaráðuneytið, 

laun: 
1. Grunnlaun ........0000... 164454 

2. Verðlagsuppbót .......... 136494 

  

648918 
150000 

4260 
11070 

411578 

964078 

736429 

767696 

1484474 

669818 

300948 

kr. kr. 
  

  

814 248 

  
A5 

1959 
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Utanríkisráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun ............... 406575 
2. Verðlagsuppbót .......... 320520 

Varnarmáladeild utanríkisráðuneytis- 
ins, laun: 
1. Grunnlaun............... 276909 
2. Verðlagsuppbót .,........ 229831 

Viðskiptamálaráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun .............. 204435 
2. Verðlagsuppbót .......... 169678 

I. Hagstofan, laun: 
1. Grunnlaun ............ 567019 
2. Verðlagsuppbót ....... 470624 

. 1037643 
3. Útgáfa hagskýrslna .... 191000 
4. Annar kostnaður ...... 412043 

II. Þjóðskráin, laun: 
1. Grunnlaun............ 138758 
2. Verðlagsuppbót ....... " 115169 

253927 
3. Annar kostnaður ...... 405437 

Aðrir starfsmenn, laun: 
1. Grunnlaun ............... 97732 
2. Verðlagsuppbót .......... 81116 

Símakostnaður og burðargjöld ....... 
Annar kostnaður ráðuneytanna ..... 
Kostnaður við alþjóðaráðstefnur á veg- 
um annarra en utanríkisráðuneytisins 

3. Ríkisféhirzla og ríkisbókhald: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .............. 717251 
2. Verðlagsuppbót .......... 595318 

4. Ymis kostnadur: 
a. 

b. 
c. 

Pappír, prentun og hefting ríkisreikn- 
inga (áætlað) ...........000000. 
Til þess að gefa út stjórnartíðindi .. 
Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðs- 
húsinu og ráðherrabústað ........... 

  

727095 

506740 

374113 

1640686 

659364 

178848 
1100000 
2826000 

481000 

1312569 
265000 

200000 
480000 

130000 

  

  
13 828 867 

1577 569  
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d. Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráð- 

herrabústað .......020000 0... 0... 

II. Utanríkismál (utanríkisráðuneyti): 

1. Sendiráðið í Kaupmannahöfn: 

a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .........- 

b. Laun starfsfólks utan launalaga ..... 

c. Annar kostnaður .....2.0000000000.0.. 

Sendiráðið í Stokkhólmi: 

a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 

b. Laun annarra starfsmanna ......... 

c. Annar kostnaður .......00.000.0.0...... 

Sendiráðið í London: 

a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 

b. Laun annarra starfsmanna .........-. 

c. Annar kostnaður .......00.00.0.0...... 

Sendiráðið í Washington: 

a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 

b. Laun annarra starfsmanna .......... 

c. Annar kostnaður .......0000..00.0.... 

Sendiráðið í París: 

a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .........- 

b. Laun annarra starfsmanna .......... 

c. Annar kostnaður .......00000.00.0..... 

Sendiráðið í Osló: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 

b. Laun annarra starfsmanna .......... 

c. Annar kostnaður .......00000.0.0.0.... 

Sendiráðið í Bonn: 

a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 

b. Laun annarra starfsmanna .......... 

ce. Annar kostnaður .......000000.00.0..... 

Sendiráðið í Moskva: 

a. Laun samkv. launalögum ............ 

b. Laun annarra starfsmanna .........- 

ec. Annar kostnaður .....0..00000........ 

  

2400 

542000 
91000 
81000 

558000 
76300 
159000 

800000 
218000 
245000 

759000 
256000 
158000 

1319600 
233700 
267000 

589800 
21000 

100500 

707800 
40000 
123000 

896000 
127000 
303000 

  

812 400 
  

714 000 

793 300 

1 263 000 

1173 000 

1820 300 

711 300 

870 800           1326 000 

17 033 084
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Samtals ... 

  

  

10. gr. 

kr. kr. 

Skrifstofa fastafulltrúa Íslands hjá NATO og OEEC: 
a. Laun samkv. launalögum ............ 500000 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 124000 
c. Annar kostnaður ..................., 237000 

——— 861 000 
Adalrædismannsskrifstofan i New York: 
a. Laun samkv. launalögum ............ 99000 
b. Annar kostnaður .........,........... 70000 

— 169 000 
- Ræðismannsskrifstofan í Hamborg .............. 124 000 
Ferðakostnaður ...........00.000.0.0. 0. 334 000 
Kostnaður vegna samninga við erlend ríki á veg- 
um utanríkisráðuneytisins ...............0....... 900 000 
Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum á 
vegum utanríkisráðuneytisins ................... 1070 000 

. Til upplýsinga- og kynningarstarfsemi ......... 186 000 
Til kaupa á kvikmyndum fyrir sendiráð Íslands 
erlendis til landkynningar ...................... 54 000 

- Til kjörræðismanna ..............0.0..00.0...... 27 000 
Til hjálpar flóttafólki í Evrópu ................. 77 500 
Til alþjóðabarnahjálparsjóðsins ................. 269 700 
Tillag til Sameinuðu þjóðanna (UN) ........... 510 000 

- Tillag til Food and Agricultural Organization 
(FAO) 2... 86 000 

. Tillag til Organization of the European Economic 
Cooperation (OEEC) ........0.. seseeeereereee 113336 

. Tillag til Evrópuráðsins ...................0..... 155 000 
- Tillag til alþjóðahveitiráðsins .................. 500 
. Tillag til Atlantshafsbandalagsins (NATO) ...... 460 428 
- Tillag til tollanefndar Evrópu .................. 1500 
. Tillag til tækniaðstoðar Sameinuðu þjóðanna ... 100 000 
. Tillag til alþjóðastofnunar til útgáfu tolllaga ... 13 362 

Stofngjald og tillag til alþjóðakjarnorkumálastofn- 
UNAFÍNNAF ............0.0. 43 000 
Tillag til framleiðniráðs Evrópu (EPA) ........ 49 585 

- Tillag til eftirlitsnefndar með gin- og klaufaveiki 
á vegum FAO ............0.... 0. 6 324 
Tillag til flóttamannaaðstoðar Sameinuðu bjodanna 10 000 

— 14 292 935 
      

31 326 019 
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11. gr. 

Til dómgæzlu, lögreglustjórnar, skatta- og tollainnheimtu o. fl. er veitt: 

kr. kr. 

A. Dómgæzla og lögreglustjórn (dómsmálaráðuneyti). 

Hæstiréttur: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .......000000 0... nn. 398844 

2. Verðlagsuppbót .....0000000 000... 331039 
—— 729 883 

b. Risna dómsforseta ......000200000n nn 10 000 

c. Útgáfa hæstaréttardóma .........000.00 0000... 280 000 

d. Annar kostnaður .........002000 000... 275 000 
——| 1294883 

Borgardómaraembættið í Reykjavík: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun .........000. 00... nn 499883 

2. Verðlagsuppbót ......00.0000000000... A 414902 914 785 

b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ................... 285 000 
c. Annar kostnaður .........02000. 0... sn nn 135 000 

————| 1334 785 

Borgarfógetaembættið i Reykjavik: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun .......000000 0. 0... 446534 

2. Verðlagsuppbót ........00000.0.0. 0... EN 366136 812670 

b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting 2... 15 000 
ce. Annar kostnaður ........000000.0 0 sn nn ne 70 000 

957 670 

Sakadómaraembættið í Reykjavík: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ........00000 0... nn. 621558 

2. Verðlagsuppbót .......00000000 000... 515885 {187 443 

b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ................... 295 000 
ce. Annar kostnaður .........00000000 00... 630 000 

2 062 443 

Lögreglustjóraembættið í Reykjavík: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun .......000.000 0... 439855 

2. Verðlagsuppbót .......00000000 000... 365075 
—— 804 930 

b. Aukavinna ........00.00.00 seen 158 000 

c. Ljós, hiti, ræsting og húskostnaður ............... 330 000 

d. Annar kostnaður .........000000 000 eens 229 300 
—— | 1522 230 

Lögreglustjóraembættið á Keflavíkurflugvelli: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ........00000 00... 153720 

2. Verðlagsuppbót .......00000000 000... 127585 
—.—.— 281 305 

b. Hiti, ljós og ræsting .......000000000n ene... 84 000 

e. Annar kostnaður ........002000000 0... 
565 305 

1959 

26 

30. apríl



  

  

  

  

  
  

  

1959 38 

11. gr. 
26 

30. april kr. kr. 

1. Embætti sýslumanna, bæjarfógeta og lögreglustjóra utan 
Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........0..00.0.. 0. 1013040 
2. Verðlagsuppbót ........0..00.... 840823 

——— | 1853 863 
b. Skrifstofukostnaður: 

1. Grunnlaun .........0..0.. 0. 2678581 
2. Verðlagsuppbót ........000.... 2193539 
3. Annar kostnaður ..................... 3800000 

8672120 
= Frá Tryggingastofnun ríkisins ....... =* 1250000 7 499 190 

c. Einkennisbúningar héraðsdómara ..........0...... 175 000 
d. Viðhald embættisbústaða ..........0.0..... 300 000 

———| 9750 983 
8. Laun hreppstjóra: i 

a. Grunnlaun 2... 0200 650 274 
b. Verðlagsuppbót 2... eee 539 726 

- —| 1 190000 
9. Lögreglukostnaður: 

a. Ríkislögreglan í Reykjavik: 
1. Laun lögregluþjóna: 

a. Grunnlaun ................. 1193244 
b. Verðlagsuppbót ............ 990392 

— 2183636 
2. Áhættuþóknun .........0.0.. 132000 
3. Álag á næturvinnu og aukavinna ...... 395000 
4. Einkennisfatnaður og tryggingar ....... 337000 
5. Bifreidakostnadur ..................... 775000 
6. Æfingaskåli og gufubaðstofa .......... 35000 
7. Kostnaður vegna kvenlögreglu ......... 24500 
8. Áhöld, námskeiðskostnaður o. fl. ...... 90009 
FEET , , us, 0 — {| 3972136 b. Ríkislögreglan á Keflavíkurflugvelli: 

1. Laun lögregluþjóna: 
a. Grunnlaun ................. 1158333 
b. Verðlagsuppbót ............ 961399 

2119732 
2. Áhættuþóknun 2... 140000 
3. Álag á næturvinnu .................... 270000 
4. Einkennisfatnaður .................... 240000 
5. Bifreiðakostnaður og tryggingar ....... 480000 
6. Fæðisstyrkur lögreglumanna .......... 327600 
7. Annar kostnaður ...................... 120000 

— 3 697 332 
c. Ríkislögreglan utan Reykjavíkur og Kefla- 

vikurflugvallar: 
1. Laun lögregluþjóna: 

a. Grunnlaun ................. 364986 
b. Verðlagsuppbót ............ 302951 

667937
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11. 
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11. gr. 

kr. kr. 

2. Áhættuþóknun ........00000 00... 44582 

3. Einkennisfatnadur og tryggingar ...... 93437 

4. Álag á næturvinnu .........00. 000... 51457 
—— 857 413 

d. Kostnaður við sumarlåggæzlu á Siglufirði ......... 100 000 

e. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Raufarhöfn ....... 75 000 

f. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Seyðisfirði og 

Vopnafirði ..........2022200.nne ene 60 000 

g. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Þórshöfn ......... 20 000 

h. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Húsavík .......... 20 000 

i, Til sumarlöggæzlu í Neskaupstað .......0...0.0.... 10 000 

j. Til sumarlöggæzlu í Ólafsfirði ..................- 10 000 

k. Til löggæzlu í Vestmannaeyjum á vetrarvertíð .... 20 000 

1. Kostnaður við löggæzlu í Sandgerði á vertiðum ... 20 000 

m. Til löggæzlu i Grindavíkurhreppi .......00000.... 15 000 

n. Hluti ríkissjóðs af lögreglukostnaði í Reykjavík .. 3 000 000 

o. Til kaupa á talstöðvum í bifreiðar ........0.202.. 35 000 

p. Ýmis annar lögreglukostnaður ..........000... 0. 650 000 

q. Til löggæzlu í sveitum ......0.0000. 0... 00... 200 000 
———/| 12 761 881 

Til hegningarhúsa og vinnuhæla: 
a. Hegningarhúsið í Reykjavík: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ......0.0.0.000.. 207718 

b. Verðlagsuppbót ............ 172404 
380122 

2. Næturvinnuálag .........00000.. 0... 55000 

3. Annar kostnaður .....0..000000000........ 576000 

1011122 

— Framlag Reykjavíkurbæjar ......... 505561 
— 505 561 

b. Vinnuhælið á Litla-Hrauni: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ................. 416270 
b. Verðlagsuppbót ............ 345504 

761774 

2. Næturvinnuálag ........0000000000000... 51500 

3. Aukavinna ......0.000000 0000... 175000 

4. Annar kostnaður .......0.00000.00...0... 1265000 

2253274 

— Tekjur .......00000000 0000... 350000 1 903 274 

c. Til greiðslu á skuldum vinnuhælisins að Kvíabryggju 100 000 

d. Fangaklefar lögreglustöðvarinnar í Reykjavík, % 

kostnaður ......0.00000 0000 eens 83 000 

e. Kostnaður við önnur fangahús ........20000000000.. 90 000 

f. Sjúkrakostnaður refsifanga ..........00000..0000.. 100 000 
———| 2781835 

Til byggingar fangahúsa ..........00000.0 000... ..0.. 500 000 

Kostnaður við sakamál og lögreglumál ............... 1000 000 

—- Endurgreiddur málskostnaður .......0002020..0... 200 000 
800 000   

1959 

26 

2. 30. apríl
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21. 

22. 
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11. gr. 

kr. kr. 

Til fangahjålpar, samkv. ákvörðun dómsmálaráðherra 60 000 
Kostnaður við siglingadóm samkvæmt lögum ......... 70 000 
Laun sjó- og verzlunardómsmanna .................. 160 000 
Kostnaður við störf setu- og varadómara ............ 220 000 
Kostnaður við meðdómendur í einkamálum .......... 50 000 
Til kostnaðar við landhelgisgæzlu: 
a. Varðskipið Þór ............0...0000. 0. 5 699 400 
b. Varðskipið Ægir ..........0....... 0. 4 941 200 
c. Varðskipið Albert ............0000000 0. 3 141 400 
d. Varðskipið Maria Júlía ...............0.000000..... 2 550 200 
e. Varðskipið Óðinn ..........0..0.000.00 00 2 149 100 
f. Varðskipið Sæbjörg .........0.0.0..00... 2 081 600 
gs. Fluggæzlan ................0.....0.. 0 3 520 800 
h. Leiguskip sees ere, 1 000 000 
i, Kostnaður í lamdi ..................000.0.0.0.... 1145 0007 

26 228 700 
Tekjur ............. 00. 1500 000 

—| 24 728 700 
Bifreidaeftirlit rikisins: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ...............000. 00. 632520 
2. Verðlagsuppbót .......0..0.00.. 0... 524991 1157511 

b. Annar kostnaður ..............00000.0.0 1 000 000 

2157511 
Tekjur .................0. 0000. 2 157 511 

Kostnaður við eftirlit á vegum: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ................000.0 00. 48667 
2. Verðlagsuppbót ..........0.000000000.... 40394 

89 061 
b. Áhættuþóknun ........0...0...0 eeeeee eee 5 343 
c. Annar kostnaður „...........00...00.0.0. 130 000 

— 224 404 
Til húsameistara ríkisins: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............0....00 0. 371700 
2. Verðlagsuppbót ...........0.000000000... 308507 

680 207 
b. Annar kostnaður „...........0..0.000 00... 517 000 

1 197 207 
= Tekjur af vinnu ..................00000000 300 000 

sr ts . — 897 207 
Til bindindisstarfsemi: 
a. Laun áfengisvarnaráðunautar: 

1. Grunnlaun ................0.0000 00. 42210 
2. Verðlagsuppbót .........0....... 35034 77 944 

b. Til áfengisvarnaráðs (enda samþykki dómsmálaráðu- 
neytið úthlutun fjárins) .........000000.00000.00. 610 000 

c. Til Stórstúku Íslands ...............00000000.0... 240 000    
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d. Til Péturs Sigurðssonar erindreka: 
1. Grunnlaun .........0000. 0... 29200 

2. Verðlagsuppbót ............... 24177 

3. Ferðakostnaður ........0.00000000 0... 

11. gr. 
  

Samtals A. ... 

B. Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta o. fl. 

(fjármálaráðuneyti.) 

I. Tollar: 
a. Tollstjóraembættið í Reykjavík: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ................. 2501926 
b. Verðlagsuppbót ............ 2076572 

Lausavinna ..........00.0000 000... 
Húsaleiga, ljós og hiti ................ 
Simakostnaður og burðargjöld ........ 
Annar kostnaður .........0000000000.. n

i
 

b. Tollgæzla: 
1. Í Reykjavík: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun ............. 1869485 

2. Verðlagsuppbót ......... 1551657 

Ålag á næturvinnu 2... 
Husaleiga, ljós og hiti .............. 
Símakostnaður .........020000.. 
Til kaupa á talstöðvum ............ 
Annar kostnaður .............0.... m

e
n
e
 

2. Å Keflavikurflugvelli: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .............. 267198 
2. Verðlagsuppbót ......... 221772 

  

Álag á næturvinnu ................ 
Einkennisfatnaður ................. 
Hiti og ljós ......020200 000... 
Fæðisstyrkur tollvarða ............. 
Annar kostnaður ............0...... 
Breyting á húsnæði tollgæzlunnar 
vegna útsölu Áfengisverzlunar ríkisins 

a
r
a
 

590000 
240000 
350000 

1600000 

3421142 
170000 
480000 
45000 

488970 
80000 
66000 
10000 
84000 

156000 

47000 

kr. kr.   

  

58 027 

7 358 498 

5 886 142   

985 271 

62 917 597 

A6 
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26 

30. apríl
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II. 

III. 

IV. 

VI. 

42 

  

  

  

  

  

  

  

11. gr. 

kr. kr. 

h. Kostnaður vid tolleftirlit á varnar- 
stöðvum utan Keflavikurflugvallar .. 180000 

— | 1111970 
3. Utan Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar 1 555 378 

| 15 911 988 

Skattar: 
a. Rikisskattanefnd: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ................. 236499 
b. Verðlagsuppbót ............ 121594 

——— 358093 
2. Annar kostnaður ................0...... 150000 

a 508 093 
b. Skattstofan í Reykjavík: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ................. 1297386 
b. Verðlagsuppbót .......... 1076830 

2374216 
2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ........ 750000 
3. Tímavinna ...........0.00 000... 1350000 
4. Annar kostnaður .............000000... 650000 

5124216 
—- Hluti bæjarsjóðs Reykjavíkur af 
kostnaðinum ..........00.00.000 0000... 845000 

— | 4279 216 
c. Skattstofur utan Reykjavíkur ..................... 1750 000 

d. Undirskattanefndir ..........0.00000.0 00... 1550 000 
e. Yfirskattanefndir ................0.00.00 0000... 625 000 
f. Millimatskostnaður .............000000. 0... 275 000 

— 8 987 309 

Eftirlit með sparisjóðum: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............000000 0000. 27405 
2. Verðlagsuppbót .........0...0.00000000.. 22746 

b. Ferðakostnað rå . rðakostnaður .................02 0... 
i — 5000. 55 151 

Eftirlit með opinberum sjóðum ...............0.00... 19 000 
Kostnaður við embættiseftirlitsferðir ................ 50 000 
Framlag til skýrsluvéla (fyrri greiðsla) ............. 295 000 

Samtals B.... 95 948 448 

C. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur. 

Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl. í þágu stjórnar- 
ráðsins og opinberra embætta .........0000.00000.... 1285 000 

Samtals G. ... 1285 000     
 



Til læknaskipunar og heilbrigdismåla er 

II. 

IIL 

IV. 

43 

12. gr. 

1959 

26 

veitt (heilbrigðismálaráðuneyti): 30. apríl 
  

Landlæknisembættið: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .........00000...000... 93555 
2. Verðlagsuppbót .....000000000..0.. 77649 

b. Annar kostnaður ........0000000 000... 

Héraðslæknar: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun „.....20000000. 0... 2554839 
b. Verðlagsuppbót .....0000000. 0... 2120512 

2. Símakostnaður og burðargjöld .............. 

Kostnaður við framkvæmd laga um læknaráð ... 

Ríkisspítalar: 
A. Landsspitalinn: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ........... 5605172 
b. Verðlagsuppbót ...... 4652293 
c. Bifreidastyrkir ....... 144000 

10401465 

2. Matvörur ......000000 000... 1580000 
3. Ljósmæðraskólinn .............. 177800 
4. Til áhaldakaupa í röntgendeild .. 63000 
5. Annar kostnaður ............... 6387750 

18610015 

— Tekjur ........02000000 000 9840000 
Rekstrarhalli ...— 

B. Fæðingardeild Landsspítalans: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ............ 2032352 
b. Verðlagsuppbót ....... 1686852 
c. Bifreiðastyrkir ........ 33000 

3752204 

2. Fædiskostnadur .....0.00000.0.... 924000 
3. Iðgjöld til lifeyrissjóðs ........... 110000 
4. Annar kostnaður ......000.000... 2816250 

7602454 
— Tekjur ........0000000 0... 4170000 

3432454 
—- Hluti Reykjavíkurbæjar af rekstrar- 
halla .....200000000 0000. 2288303 

Rekstrarhalli. 

  

  

kr. kr. 

171 204 
40 000 

- 211 204 

4675 351 
75 000 

{ 4750 351 
72 882 

8 770 015 

1144 151  
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12. gr. 

kr. kr. 

. Hjúkrunarkvennaskóli Íslands: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ............ 521128 

b. Verðlagsuppbót ....... 432532 
— 953660 

2. Fæðiskostnaður .................. 50000 

3. Annar kostnaður .............. …… 457500 

1461160 
— Tekjur ........... 260000 

— 1201 160 

. Heilsuhælið á Vífilsstöðum: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ............ 2030311 

b. Verðlagsuppbót ...... 1685158 
c. Bifreiðastyrkir ........ 33000 

— 3748469 
2. Matvörur ........00000 00 1242000 

3. Annar kostnaður .............. =. 2563750 

7554219 
— Tekjur ............00.0.... 0. 3220000 

Rekstrarhalli ...— 4 334 219 

. Heilsuhælið á Kristnesi: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ............ 717912 

b. Verðlagsuppbót ....... 595867 
c. Bifreidastyrkir ........ 24000 

——— 1337779 
2. Matvörur ..........0.0 00... 540000 

3. Annar kostnaður .............. =... 985000 

2462779 
= Tekjur ...........0.000 00. 1593779 

Rekstrarhalli ...—— 869 000 

. Geðveikrahælið á Kleppi: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ............ 3668434 

b. Verðlagsuppbót ....... 3044794 
c. Bifreidastyrkir ........ 33000 

—— 6746228 
2. Matvörtir ..........0...0 0. 2350000 

3. Annar kostnaður ................ 2999500 

12095728 
— Tekjur ...........0 0. 9690000 

Rekstrarhalli ...— 2405 728



VI. 
VII. 

45 

  

  

  

  

    

12. gr. 

kr. kr. 

G. Holdsveikraspitalinn í Kópavogi: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ............ 170525 

b. Verðlagsuppbót ...... 141535 
— 312060 

2. Matvörur .........00000 00... 50000 

3. Annar kostnaður ................. 97000 

459060 
— Tekjur ..........0.000.0 00... 15000 

Rekstrarhalli ——- 444 060 

H. Fávitahælið í Kópavogi: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ............ 1113156 

b. Verðlagsuppbót ....... 923920 
—— 2037076 

2. Matvorur .........2000 000... 514500 

3. Annar kostnaður ............... =... 625840 

3177416 
— Tekjur ...........0000 000... 2096000 

Rekstrarhalli ...—— — 1081416 

I. Blóðbankinn: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ............ 172008 

b. Verðlagsuppbót ....... 142766 
— 314774. 

2. Annar kostnaður .............. =. 203000 

517774 

— Tekjur ..........00000 000. 200000 

— 317 774 
20 567 523 

Rannsóknarstofa háskólans: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun .........0000000000 00. 732270 

b. Verðlagsuppbót ......0000.0000.0.. 607784 
c. Bifreiðastyrkir #.................. 48000 

5 1388 054 
2. Annar kostnaður .........0000000 000... 887 000 

2 275 054 
=- Tekjur af rannsóknum ........0.0.000.00.0.. 976 000 

7700. 1 299 054 

Rekstrarstyrkur til sjúkrahúsa samkv. lögum ... 3 700 000 
Rekstrarstyrkur til St. Jósefsspítalanna í Reykja- | 
vík og Hafnarfirði, 10 kr. á legudag, allt að .... | 725 000 

30. april



1959 

26 

30. april 

VII. 

XII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 
XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 
XXI. 

XXII. 

XXIII. 
XXIV. 
XXV. 

XXVI. 

46 

  

Styrkur til heilsuverndarstöðva í kaupstöðum, gegn 
tvöföldu framlagi annars staðar að: 
a. Reykjavík .........2200000..e. ss. 
b. Aðrir kaupstaðir ............02000.000.00...0... 

Skilyrði fyrir styrknum er það, að heilsuverndar- 
stöðvar reki berklavarnastarfsemi undir yfirstjórn 
og eftirliti berklayfirlæknis ríkisins og hagi störf- 
um sínum öllum eftir reglum, er heilbrigðisstjórnin 
samþykkir. 

. Styrkur til læknisbústaða, sjúkraskýla og sjúkra- 
húsbygginga, annarra en ríkis- og fjórðungssjúkra- 
húsa seeren er sene eres. 
Til heilbrigðisstofnana í Reykjavik ............. 

. Til héraðshjúkrunarkvenna .........00000000.0.. 

. Embætti skólayfirlæknis: 
a. Grunnlaun .........000. 0000. sn 

b. Verðlagsuppbót ........00000000n 00... 
c. Annar kostnaður ..........0.0.0.0 0... 

Til ónæmisaðgerða: 
a. Samkvæmt lögum nr. 36/1950 .........0...... 

b. Eftirstöðvar kostnaðar við kaup á mænusótt- 
arbóluefni ...........0.0000202 0000... 

Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum sóttvarnarlaga, 
nr. 34 12. apríl 1954 .......0..2000000 0000... 
Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum farsóttalaga, 
mr. 10/1958 ........0220000 0... 
Til lækningaferða sérfræðinga .................. 
Laun kynsjúkdómalæknis: 
a. Grunnlaun ..........0000200 000... senn 
b. Verðlagsuppbót .......000000000n 00. nn 
c. Annar kostnaður ...........000000.0.. 00... 

1942 00.00.0000 
Til námsferða héraðslækna og annarra embættis- 
lækna eftir úthlutun landlæknis ................ 
Til norrænu lyfjaskrárnefndarinnar ............ 
Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðu- 
skólum .......20020000 0000 
Kostnaður vegna laga nr. 27/1945, um eyðing á 
rottum .......2000000000 0. 

Til ýmissa heilbrigðisráðstafana ................ 
Til umbúðasmíði vegna fatlaðra ................ 
Styrkur til ýmissa sjúklinga, eftir úthlutun trygg- 

ingaráðs, að fengnum tillögum landlæknis, gegn 
2% hlutum framlags frá Tryggingastofnun ríkisins 
Hluti ríkissjóðs af launum ljósmæðra (áætlað) .. 

  

  

  

  

    

12. gr. 

kr. kr. 

850 000 
175 000 

1025 000 

3 000 000 
1500 000 

25 000 

49 770 
41 309 
31 000 

122 079 

40 000 

314 000 
354 000 

50 000 

25 000 
25 000 

31 638 
26 259 

5 000 
| 62 897 

30 000 

50 000 
7 750 

20 000 

120 000 
4 000 

18 000 

100 000 
715 000



XKVII. 

XXVIII. 
XXIX. 
XXX. 
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12. gr. 

kr. kr. 

Matvælaeftirlitið: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .......... 73959 
b. Verðlagsuppbót ........0.00..00.. 55769 

— 129 728 
2. Annar kostnaður ........0..2.000000 00... 260 000 

—.—.— 389 728 
Tillag til World Health Organization .......... 151 776 
Til byggingar fjórðungssjúkrahúss á Akureyri .. 300 000 

Til hælis Náttúrulækningafélags Íslands í Hvera- 
SEIÐI .........20.020000 00 0ene sn 100 000 

Samtals ... 39 581 244     
  

1959 

26 

30. apríl
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13. gr. 

Til samgöngumála, veðurþjónustu o. fl. er veitt (samgöngumálaráðuneyti): 

I. 

IL 

  

A. Vegamál. 

Stjórn og undirbúningur vegagerða: 

  

1. Laun: 
a. Grunnlaun „..........0.00000000.. 1001664 
b. Verðlagsuppbót ........0.0000000.. 831372 

2. Ferðakostnaður verkfræðinga og til aðstoðar og 
mælinga ........20000 00 AR 

=- Fært á ýmis verk af ferðakostnaði og laun- 
um verkfræðinga ...........022.00. 2000... 

3. Annar slrilstofukostnaður .......0.00.0.00... 

Þjóðvegir: 
a. Til nýrra akvega: 

1. Hafnavegur „..........0..000.. 70009 
2. Grindavíkurvegur .............. 80000 
3. Eyrarfjallsvegur ............... 50000 
4. Kjósarskarðsvegur ............. 110000 
5. Skorradalsvegur ............... 110000 
6. Mófellsstaðavegur .............. 20030 
7. Lundarreykjadalsvegur ......... 70000 
8. Skálpastaðavegur .............. 55000 
9. Flókadalsvegur „............... 50000 

10. Reykdælavegur ................. 95000 
11. Hálsasveitarvegur .............. 60000 
12. Svínadalsvegur ................. 60090 
13. Melasveitarvegur ............... 20000 
14. Hvalfjarðarvegur ............... 250000 
15. Hvítársíðuvegur ............... 110000 
16. Þverárhlíðarvegur 65090 
17. Varmalandsvegur ............... 40000 
18. Ferjubakkavegur ............... 50000 
19. Álftanesvegur .................. 20000 
20. Álftárósvegur .................. 60000 
21. Grímsstaðavegur ............... 80000 
22. Sauravegur ................. 20000 
23. Hraunhreppsvegur ............. 150000 
24. Hitarnesvegur .................. 20000 
25. Hnappadalsvegur .............. 10000 
26. Kolviðarnesvegur .....,.,...... 10000 
27. Skógarnesvegur ................ 25000 
28. Ölkelduvegur .................. 10000 
29. Lýsuhólsvegur ................. 30000 
80. Ólafsvíkurvegur 2... 50000 
31. Útnesvegur 2... 17090) 
32. Fróðárhreppsvegur ....,,....... 20000 

kr. kr. 
  

1833 036 

950 000   

  

2 783 036 

750 000. 
2 033 036 

800 000 

  

2 833 036
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kr. kr. 

33. Eyrarsveitarvegur ......0.020... 280090 

34. Framsveitarvegur ......0.0.000.... 45000 

35. Helgafellssveitarvegur .......... 50000 

36. Borgarlandsvegur .....0.0.0.000.. 10000 

37. Skógarstrandarvegur ........... 130000 

38. Langadalsvegur 2......0.000.0... 10000 

39. Heydalsvegur .....000.0.00.0..0.... 150000 

40. Skógarstrandarvegur innan Dala- 

SYSIU .....00000n er 110000 

41. Vesturlandsvegur .....0.00..0.... 185000 

49. Miðdalavegur (fyrir ofan Fell) .. 30000 

43. Haukadalsvegur 20.00.0020... 80000 

44. Hörðudalsvegur .......0.00000... 25000 

45. Laxárdalsvegur .......00000.0... 60000 

46. Lauga- og Sælingsdalsvegur .... 20000 

47. Klofnings- og  Skarðsstrandar- 

VEÐUPr 2... 185000 

48. Efribyggðarvegur á Fellsströnd .. 30000 

49. Staðarhólsvegur ......00000000.. 30000 

50. Gautsdalsvegur seere, 30000 

51. Reykhólavegtr .........00000... 90000 

52. Gufudalsvegur .......0..0.... 70000 

53. Bæjar- og Svinanesvegur ........ 90000 

54. Fjarðarhlíðarvegur ............. 90000 

55. Lillanesvegur 22.00.0000... 45000 

56. Barðasírandarvegur ...........- 90000 

57. Rauðasandsvegur ............... 80000 

58. Örlygshafnarvegur ............. 90000 

59. Kollsvikurvegur ............00... 90000 

60. Bíldudalsvegur ........000000... 90000 

61. Hvammseyrarvegur #............ 65000 

62. Tálknafjarðarvegur #............ 35000 
63. Suðurfjarðavegur .............. 50000 
64. Dalahreppsvegur .......000000.. 50000 
65. Suðureyrarvegur 00000004, 80000 
66. Flateyrarvegur ..........00..0... 50000 
67. Önundarfjarðarvegur ........... 100000 
68. Ingjaldssandsvegur ............. 150000 
69. Lokinhamravegur ......00.00... 50000 
70. Álftamýrarvegur .........000... 20000 
71. Mosdalsvegur ......0000000.0.... 40000 
72. Þingeyrarvegur .........00.0.... 30000 

73. Dýrafjarðarvegur #.............. 30000 

74. Vestfjarðavegur .........0000... 400000 

75. Fjarðavegur .....0000000....... 110000 

76. Jökulfjarðavegur .............. 15000 

71. Snæfjallastrandarvegur ......... 140000 

78. Ögurvegur ......00000.0........ 400000 

79. Vatnsfjarðarvegur .........00.... 130000 

80. Reykjarfjarðarvegur ............ 250000 

81. Selstrandarvegur .........000000.. 90000     
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. Strandavegur ........,.......... 300000 
. Vesturárdalsvegur .............. 30000 
Austursíðuvegur .....,........... 110000 

- Austurárdalsvegur „............. 60000 
. Miðfjarðarvegur ....,.,........... 15000 
. Vatnsnesvegur.................. 85000 
Hlíðardalsvegur ................ 30000 
borgrimsstadadalsvegur ......... 15000 

. Fitjavegur „.................... 35000 
. Víðidalsvegur .................. 50000 

Vatnsdalsvegur að austan ....... 220000 
. Bugsvegur ..................... 50000 

Svínadalsvegur ................. 30000 
- Skagastrandar- og Skagavegur ... 50000 
. Reykjabraut .................... 30000 
. Svartárdalsvegur ........ BAR 120000 
. Skagavegur ...........,........ 90000 
- Reykjastrandarvegur ............ 40000 
- Sæmundarhlíðarvegur .......... 20000 
. Skagafjarðarvegur .........,.... 70000 
- Vesturdalsvegur ................ 70000 | 
. Efribyggðarvegur ............... 60000 
. Hólavegur ..........,........... 60000 
. Hofsósvegur .........,.......... 60000 
- Siglufjarðarvegur ............... 210000 
- Flókadalsvegur eystri ........... 10000 
- Flókadalsvegur vestri „.......... 25000 
. Siglufjarðarvegur ytri .......... 500000 
Múlavegur ...............0..... 200000 
Olafsfjarðarvegur ..........,,.... 85000 
Ólafsfjarðarvegur eystri ........ 40000 

. Hrísavegur ..................... 50000 
- Hörgárdalsvegur ytri ........... 25000 
- Hörgárdalsvegurinnri........... 35000 
- Vatnsendavegur ................ 95000 
. Djúpadalsvegur ................ 75000 
. Laugalandsvegur ............... 25000 
- Svalbarðsstrandarvegur ......... 50000 
. Fnjóskadalsvegur í Grýtubakka- 

hreppi .......0 160000 
- Fnjóskadalsvegir í Hálshreppi .. 220000 
- Bárðardalsvegur eystri .......... 70000 
- Bårdardalsvegur vestri .......... 55000 
. Ut-Kinnarvegur ................ 20000 
- Austurhlíðarvegur .............. 25000 
„ Laxárdalsvegur ................. 25000 
- Tjörnesvegur ................... 50000 
.. Þingeyjarsýslubraut milli byggða 180000 
- Kelduhverfis-, Kópaskers- og Rauf- 
arhafnarvegur ................., 200000 

- Hólsfjallavegur ................. 75000



131. 

132. 
133. 
134. 

135. 
136. 
137. 

138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 

144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 

154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 

160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
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Öxarfjarðarheiðarvegur vestan 

heiðar ......00000000 0. 0... 15000 

Raufarhafnarvegur til Þistilfjarðar — 80000 

Þistilfjarðarvegur .........00... 90000 

Langanesvegur utan heiðar (Skoru- 

víkurvegur) .......0000......... 80000 

Bakkafjarðarvegur ........00... 30000 

Sandvíkurheiði ......2.00.0000... 160000 

Vopnafjarðarvegir: 

a. Strandhafnarvegur .. 20000 

b. Strandavegur ........ 20000 

c. Vesturdalsvegur ..... 10000 

d. Fjallasíðuvegur ..... 30000 

e. Sunnudalsvegur ..... 120000 
— 200000 

Jökuldalsvegur efri ............ 40000 

Jökuldalsvegur eystri ........... 90000 

Jökulsárhlíðarvegur ............ 30000 

Hróarstunguvegur nyrðri ....... 35000 

Hróarstunguvegur eystri ........ 25000 

Hróarstunguvegur austan Lagar- 

fljóts .....0000000 000. 20000 

Kirkjubæjarvegur .........0.... 25000 

Fellavegur efri .......0000000... 25000 

Fljótsdalsvegur ..........00.0... 90000 

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

Borgarfjarðarvegur .......0...2... 80000 

Hólalandsvegur ......020000000... 40000 

Seyðisfjarðarvegur nyrðri ....... 80000 

Seyðisfjarðarvegur eystri ....... 10000 

Fjarðarheiðarvegur ............. 150000 

Austurlandsvegur .....00.00.000... 270000 

Þar af til Fagradalsbrautar 85 

þús. kr. 
Skógjavegur ......0000.. 65000 

Norðurbyggðarvegur í Skriðdal . 35000 

Mjóafjarðarvegur .......00.0.... 80000 

Exkifjarðarvegur .......000..... 30000 

Vaðlavíkurvegur .......000..0.. 15000 

Viðfjarðarvegur í  Helgustada- 

hreppi 22.20.0000... 60000 

Vattarnesvegur .....00.000.0000... 15000 

Fáskrúðsfjarðarvegur ........... 110000 

Stöðvarfjarðarvegur ............ 260000 

Breiðdalsvegur .......00.0.2000.0.. 60000 

Breiðdalsvegur syðri ............ 30000 

Breiðdalsvíkurvegur ............ 30000 

Norðurdalsvegur ......00.0000... 30000 

Berufjarðarvegur ........0000... 95000 

Geithellnavegur .......00.00.000.. 95000 

Dalavegur í Fáskrúðsfirði ...... 15000 
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170. Lónsheiðarvegur ............... 270000 
171. Hvalnesvegur ................... 10000 
172. Almannaskarðsvegur ........... 115000 
173. Mýravegur .............. 75000 
174. Suðursveitarvegur .............. 75000 
175. Öræfavegur 2... 80000 
176. Síðu- og Fljótshverfisvegur ..... 75000 
177. Landbrotsvegur syðri .....…....… 150000 
178. Meðallandsvegur ............... 75000 
179. Búlandsvegur BI 30000 
180. Ålftaversvegur SIR 40000 
181. Myýrdalsvegur ........0.0.00.... 90000 
182. Ásvegur ........... 60000 
183. Hamravegur .................... 25000 
184. Vetleifsholtsvegur .............. 50000 
185. Heiðarvegur .................... 160000 
186. Þykkvabæjarvegur .............. 50000 
187. Landvegur 2.................... 50000 
188. Árbæjarvegur ........0...... 50000 
189. Gunnarsholtsvegur .............. 45000 
190. Rangárvallavegur efri .......... 45000 
191. Móheiðarhvolsvegur ............ 10000 
192. Bakkabæjavegur ................ 50000 
193. Ut- -Landeyjavegur .............. 20000 
194. Landeyjavegur syðri ............ 50000 
195. Oddavegur 2... 20000 
196. Hólmavegur ...............0..... 25000 
197. Fljótshlíðarvegur ............... 10000 
198. Skálavegur .........,..0...0.... 100000 
199. Gnúpverjahreppsvegur .......... 40000 
200. Langholtsvegur ................. 65000 
201. Auðsholtsvegur ................. 25000 
202. Gullfossvegur ................ 40000 
203. Laugardalsvegur ................ 100000 
204. Grafningsvegur ................. 60000 
205. Sólheimavegur .............0..... 75000 
206. Partavegur ...................…. 25000 
207. Hamarsvegur .................. 20000 
208. Þorlákshafnarvegur ............ 100000 

7 — | 15 980 000 
Viðhald .........0. 44 000 000 
Til endurbyggingar þjóðvega ................ 800 000 
Til millibyggðavega: 

Austurvegur 2... 1500000 
2 Hvalfjardarvegur ................ 300000 
3. Frodårhreppsvegur (Búlandshöfði) 200000 
4. Heydalsvegur 2... 200000 
5. Vestfjardavegur .....,........... 700000 
6. Siglufjardarvegur ytri ........... 200000 
7. Múlavegur 2... 200000 
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8. Nordurlandsvegur ................ 400000 
9. Fnjóskadalsvegur (Dalsmynni) ... 200000 

10. Tjörnesvegur ......0.000 200000 
11. Raufarhafnarvegur til Þistilfjarðar 100000 
12. Vopnafjarðarvegur .............. 100000 
13. Austurlandsvegur vestan  Lagar- 

fljóts .......000 0000 300000 
14. Austurlandsvegur austan Lagar- 

fljåts ......00000 000 500000 
15. Myýrdalssandsvegur .............. 100000 

5200000 

<- Vegagjald af benzini 5200000 

TIl. Brúargerðir: | 60 780 000 
1. Hornsá, Borgarfjarðarsýslu ................. 250 000 
2. Norðurá hjá Króki, Mýrasýslu ............. 380 000 
3. Hítará á Stykkishólmsvegi, Snæfellsnessýslu . 250 000 
4. Flekkudalsá, Dalasýslu ............0.000.00.. 65 000 
5. Tungnaá, Dalasýslu .......000000000. 0... 245 000 
6. Bakkaá í Gautsdal, Barðastrandarsýslu ...... 60 000 
7. Þverá í Vattarfirði, Barðastrandarsýslu ...... 195 000 

8. Þverdalsá á Vestfjarðavegi ................. 430 000 
9. Selá í Selárdal, Barðastrandarsýslu ......... 285 000 

10. Heydalsá á Ögurvegi, Norður-Ísafjarðarsýslu 150 000 
11. Reykjarfjarðará, Strandasýslu .............. 200 000 

12. Vesturá í Vesturdal, Vestur-Húnavatnssýslu . 310 000 

13. Svartá í Svartárdal, Austur-Húnavatnssýslu . 210 000 

14. Svartá í Svartárdal, Skagafjarðarsýslu ...... 100 000 
15. Hjaltadalsá, Skagafjarðarsýslu .............. 570 000 
16. Djúpá, Suður-Þingeyjarsýslu ............... 150 000 
17. Laxá í Laxárdal, Suður-Þingeyjarsýslu ...... 100 000 
18. Tungnaá í Þistilfirði, Norður-Þingeyjarsýslu. 215 000 
19. Fuglabjargaá, Norður-Múlasýslu ............ 230 000 
20. Sauðá hjá Möðrudal á Austurlandsvegi ..... 320 000 
21. Fjarðará í Loðmundarfirði, Norður-Múlasýslu 100 000 
22. Haugá í Skriðdal, Suður-Múlasýslu ......... 310 000 
23. Selá hjá Starmýri, Suður-Múlasýslu ......... 100 000 
24. Smyrlabjargaá, Austur-Skaftafellssýslu ...... 325 000 
25. Fjallsá í Öræfum, Austur-Skaftafellssýslu ... 350 000 
26. Skaftá hjá Skaftárdal, Vestur-Skaftafellssýslu 200 000 
27. Háfsós, Rangárvallasýslu ..........0.0.00.... 100 000 
28. Fossá í Hreppum, Árnessýslu .............. 170 000 
29. Dalsá í Hreppum, Árnessýslu ............... 265 000 
30. Virkjanabrýr, Vestur-Ísafjarðarsýslu og Suð- 

ur-Múlasýslu .........002.0000 00. 320 000 
31. Smábrýr ........0.00.000 0000 … 3 000 000 

—————| 9955 000 

IV. Til endurbyggingar gamalla brúa ............... 1500 000 

V. Fjallvegir ............000.2 0... 800 000 
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Skipaútgerð ríkisins hefur yfirumsjón með ferðum 
flóabáta, sem fara eftir fastri áætlun. Skilyrði fyrir 
greiðslu styrksins er, að fyrir liggi efnahags- og 
rekstrarreikningur 1958 frá útgerð þessara báta, ef 
styrkupphæð til þeirra það ár hefur numið yfir 1000 
kr. Ferðaáætlun 1959 og flutningsgjaldskrá sé sam- 
þykkt af póst- og símamálastjórninni og Skipaút- 
gerð ríkisins og reikningar ársins sendir henni, enda 
athugi hún, hversu rík sé þörf á ferðum hvers þess 
báts, er styrks nýtur úr ríkissjóði. Skip og bátar, sem 
njóta styrks úr ríkissjóði, eru skyldir til að flytja 
póst endurgjaldslaust, sé þess krafizt. 

Eigi skal styrkurinn greiddur að fullu, fyrr en skil- 
ríki hafa legið fyrir Skipaútgerð ríkisins um afkomu 

  

  

  

    

13. gr. 
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VI. Til áhalda: 
1. Til verkfærakaupa .................0.000 0. 100 000 
2. Til kaupa á vegavinnuvélum ................ 1000 000 
3. Til bókasafns verkamanna .................. 10 000 

————| 1110000 
VII. Til sýsluvega: 

1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ......... 300 000 
2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 102/1933 .. 3 000 000 

—/| 3300 000 
VIII. Til ræktunarvega: 

1. Í Vestmannaeyjum ses. 30 000 
2. Í Flatey á Breiðafirði ....................... 10 000 
3. Í Flatey á Skjálfanda ss. 10 000 
4. Í Grímsey ......0.0.. 00 10 000 
5. Í Hrísey .............00.0 0. 8 000 

68 000 
IX. Til nýbýlavega ..........0..000.00 200. 200 000 
X. Til steyptra og malbikaðra vega í kaupstöðum og 

verzlunarstöðum af bifreiðaskatti .............. 100 000 
XI. Til ferjuhalds ............0..0..2.0.00 00 15 000 

XII. Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu handa 
ferðamönnum ..........000000 0000 120 000 

XIII. Til verkstjóranámskeiðs .............0.0000000.... 10 000 
XIV. Til fyrrverandi vegaverkstjóra og vegaverk- 

stjóraekkna, eftir tillögum vegamálastjóra ...... 30 000 
XV. Tögjöld til slysatryggingar ...............000.... 300 000 
XVI. Gjöld samkv. lögum nr. 16/1943, um orlof verka- 

MANNA seere neee 1650 000 
XVII. Atvinnuleysistryggingagjöld ..................... 200 000 
XVIII. Fyrning áhaldahúss ..................0.000 0. 5 000 

Samtals A. ... 82 976 036 

B. Samgöngur á sjó. 

I. Skipaútgerð ríkisins ...........0..0.0.0.000.0 0... 10 000 000 
II. Til flóabáta og vöruflutninga ...................... 3 605 600



III. 

11. 
III. 

IV. 
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hlutadeigandi båta å styrktimabilinu, beirra er varan- 
legum samgöngum halda uppi á ákveðnu svæði, svo 
að sýnt sé, að styrksins hefur verið þörf, eins og hann 

var ákveðinn. 

Styrkur til byggingar Norðurlandsflóabáts (fyrri 
greiðsla) ........0..00000 00 250 000 

Samtals B. ... 13 855 600 

C. Vitamál og hafnargerðir. 

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

a. Grunnlaun ........20000. 0000... 694638 
b. Verðlagsuppbót ......0.0000000...... 576550 
c. Aukavinna ......00000000. 0... 67444 

1338632 
— Hluti af launum verkfræðinga o. fl. 
færður á hafnir .........20000000.0.00... 455000 

——— 883 632 
2. Annar skrifstofukostnaður ............0.00.0...... 260 000 
3. Ferðakostnaður og fæðispeningar ............... 40 000 

—| 1183632 

Til undirbúnings 10 ára áætlunar um hafnargerðir .. 150 000 

Laun vitavarða: 
a. Grunnlaun .........00000.. sver 353 100 

b. Verðlagsuppbót .......0200000000 ene 293 973 
c. Aukagæzla og aðstoð .......02000000 0... 75 000 

—— 722 073 

Rekstrarkostnaður vitanna: 
a. Vitaskipið .........0000020000 ene 1950 000 
b. Vitarmir ..........00..0 0. ens 2 000 000 

——/ 3950000 

Viðhald og endurbætur vitanna .......... 2....... 500 000 
Sjómerki og viðhald sæluhúsa ...............0.... 275 000 
Til áhalda ............0 000... 1000 000 
Fyrning .........00220200 00 60 000 
Til hafnarmannvirkja og lendingarbóta: 

1. Akranes .........000000 ðe 900 000 

2. Akureyri ......00200000 000 nn 400 000 

3. Akureyri, dráttarbraut .......0.0020.00000.0.... 100 000 

4. Arnarstapi .....0000.000 nan 50 000 

5. Bakkafjörður ........0.0.000. 00 enn 100 000 

6. Blönduós ........00000 0000 100 000 

7. Bolungavík ......00000000 000 s sn 400 000 

8. Borgarfjörður eystra ......02.000000.. 000... 50 000 

9. Breiðdalsvík .........02000000 00. n ea 150 000 

10. Brjánslækur .........000.00 00 00nn rn... 50 000 

11. Búðareyri ........0....00 00... nn 100 000 

12. Dalvík ......2..00.eeee eens 300 000   
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Djúpivogur ............0000 200 
Eskifjörður ................... 0000. 
Eyrarbakki ...............0000 000 
Flatey á Skjálfanda ...........0.00.00.0. 00 

. Gerðavör ........00.00000 0 

Grafarnes ............000000 0000 

. Grunnavík ...........0..00.000 000 

. Hafnarfjörður ...........0.00... 00 
. Hafnir .............20 2 

. Hauganes ................000. 0000 
. Hellissandur ..............00..0. 020. 

| Hjarðardalur ................22000 000... 
. Hnífsdalur ..............0.0.. 002. 

. Hofsós .............. 0000 

. Hrísey ..............0. 00 

. Húsavík .................000 20 
- Hvammstangi „..........00.. 000 

. Höfn í Hornafirði ...............00000.. 0... 
. Ísafjörður .............0. 0000. 
. Járngerðarstaðir ....................00000000.. 
. Keflavík ...............0 0000 
„ Kópasker ...............000 0000 
- Kópavogur ....,.......0...000 00 
. Króksfjarðarnes ................00.0.00 
. Loðmundarfjörður ...........0...0.0.0.0.0.0 

. Neskaupstaður ............0.0.0.. 0... 

. Norðurfjörður ............00....00 0... 
. Ólafsfjörður .........0.00200. 0000. 
. Ólafsvík ........... 0. 
. Patreksfjörður ...............0000..0.00 
Raufarhöfn ...........0.0000 0200. 

. Rif 2... 
. Sandgerði ..............0000 00 
. Seyðisfjörður „...........0.00000.0.0.0.00 
- Siglufjörður ..............0000000.0... 
. Skagaströnd ............0000000 00... 
. Skarðsstöð ............0..000 000 
- Staður á Reykjanesi ..............0000000..... 
- Stykkishólmur ...........0..00..0..00 00 
. Tálknafjörður ...........0...00000 eveveee 
- Vestmannaeyjar ..........0.0..00. 0... 
- Vogar seeren ev vene. 
- Vopnafjörður .............00000000..0. 
„ Þingeyri ...........00...00.0 00 
- Þorlákshöfn ..............0.0..00.00 0000 
. Þórshöfn ...............000 0000. 

kr. kr. 
    

200 000 
100 000 
100 000 
50 000 
50 000 

400 000 
50 000 

500 090 
150 000 
100 000 
250 000 
70 000 

150 000 
200 000 
450 009 
100 000 
350 000 
50 000 

100 000 
200 000 
250 000 
300 000 

200 000 
200 000 
30 000 
15 000 

400 000 
15 000 

200 000 
450 000 
100 000 
100 009 
700 000 
300 000 
50 000 

200 000 
150 000 
100 000 
50 000 

200 000 
100 009 
500 000 
100 000 
150 000 
100 090 
500 000 
350 000 

75 000 
      12 205 000
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Til hafnarbótasjóðs samkvæmt lögum .............. 2 000 000 

. Til dýpkunarskipsins Grettis: 
1. Til greiðslu á rekstrarhalla undanfarinna ára (1. 

greiðsla af þremur) .......000000 0000... 533 000 

2. Til kaupa á skóflubelti .........00.00200000..... 600 000 
1133 000 

Samtals C. ... 23 178 705 

D. Flugmál. 

Stjórn flugmála: 
Skrifstofukostnaður: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............... 385335 
2. Verðlagsuppbót .......... 268504 

——— 653839 
b. Aukavinna ......20000000 000... 150000 
c. Annar kostnaður ........02.0000000.... 645000 

1448 839 

=- Endurgreitt vegna alþjóðaflugþjónustunnar ... 400 000 
1048 839 

Reykjavíkurflugvöllur: 
1. Flugvallarstjórn: 

Laun: 
1. Grunnlaun #.......000.0000000..... 83160 
2. Verðlagsuppbót ......0.0000000.... 69022 

a 152 182 

2. Slökkviliðsdeild: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............... 333585 
2. Verðlagsuppbót .......... 276872 

—— 610457 

b. Aukavinna ......2.000000000. 0... 120000 
c. Álag á næturvinnu .........0..0..... 111000 
d. Annar kostnaður ............0.0..00.. 165000 

— 1006 457 

3. Vélaverkstæði: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............... 71820 
2. Verðlagsuppbót .......... 59610 

131430 

b. Aukavinna .....0.00.000000.0 000... 60000 
c. Laun vélvirkja og tímakaupsmanna .. 760000 
d. Efni og varahlutir .................. 840000 
e. Benzin og Olíur .........0000000.0.0.. 450000 
f. Annar kostnaður .......000000000.00. 95000 

2336430 

—- Seld vinna og akstur ................ 2336430 

A8 
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4. Trésmidaverkstædi: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun .............. 67095 

2. Verðlagsuppbót .......... 55688 
122783 

b. Laun trésmida og adstodarmanna ... 305000 
c. Efni og verkfæri .................... 180000 
d. Annar kostnaður .............00.00.... 90000 

697783 
— Seld vinna ..........00000000000... 697783 

5. Viðhald og varðveizla mannvirkja: 
a. Laun verkstjóra: 

1. Grunnlaun ............... 39690 
2. Verðlagsuppbót .......... 32942 

—— 12632 
b. Aukavinna ........000000 000... 30000 
c. Laun verkamanna ............0000... 1100000 

d. Efni, aðkeypt vinna, viðgerðir o. fl. .. 1680000 
e. Malbikun flugbrauta ................ 550000 

—.—.— | 3432 632 
6. Rafmagnsdeild: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun ............... 34650 

2. Verðlagsuppbót .......... 28759 

— 63409 
b. Annar kostnaður ...............0..... 150000 

—— 213 409 
7. Annar kostnaður ...........00000.00 00. 500 000 

5 304 680 
III. Keflavíkurflugvöllur: 

1. Skrifstofukostnaður: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............... 162540 

2. Verðlagsuppbót .......... 134907 
— 297447 

b. Annar kostnaður ................... 280000 

. — 577 447 
2. Flugumferðarstjórn: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun ............... 556804 
2. Verðlagsuppbót .......... 462141 

1018945 
b. Álag á næturvinnu og aukavinna .... 375000 
c. Annar kostnaður ..........0.000000... 568700 

1962 645 
3. Flugumsjón: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun ............... 401684 

2. Verðlagsuppbót .......... 333393 
' 735077



IV. 

V. 

  

  

  

59 
13. gr. 

kr. kr. 

b. Ålag å næturvinnu og aukavinna .... 307000 
c. Annar kostnaður .........20000.0.0... 266200 

—— | 1308277 
4. Flugvélaafgreidsla: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............... 631322 
2. Verðlagsuppbót .......... 523990 

1155312 
b. Álag á næturvinnu og aukavinna .... 252000 
c. Laun afgreiðslumanna ............... 1350000 
d. Annar kostnaður .......0.000000.00.. 600000 

— | 3357312 
5. Flugvirkjadeild: 

a. Laun flugvélavirkja ................ 750000 
b. Efni og annar kostnaður ............ 283500 

—— | 1033500 
6. Tryggingargjöld ...........2.0020 000... 0... 114 000 
7. Viðhald húsa og rekstur rafstöðva .............. 400 000 
8. Annar kostnaður .........0.000000... 00... 275 000 

—| 9028 181 

Aðrir flugvellir og sjóflughafnir: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........0.2000000. 0. 0... 111825 
2. Verðlagsuppbót .....c00000000000.... 92813 

— 204 638 
b. Snjómokstur .........0.000000 0000... 225 000 
c. Annar kostnaður .......22000000000..0 00... 1349 000 

—| 1778638 

Flugöryggisþjónustan: 
A. Framkvæmdastjórn: 

Laun: 
1. Grunnlaun ........0...000000.000.. 45990 
2. Verðlagsuppbót .......000000000.. 38171 

— 84 161 
B. Flugumferðarstjórn: 

1. Upplýsingaþjónustan: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............ 37170 
2. Verðlagsuppbót ........ 30851 

—— 68021 
b. Annar kostnaður ............. ….… 30000 

—— 98 021 

2. Flugumferðarstjórn, Reykjavík: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............ 402184 
2. Verðlagsuppbót ........ 333811 

— 735995 
b. Álag á næturvinnu og aukavinna .. 345000 
c. Annar kostnaður ................ 285000 

—-— | 1365 995   
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3. Flugumferdarstjorn, Akureyri: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............ 105528 
2. Verðlagsuppbót........ 87588 

193116 
b. Aukavinna .........0.0000000.0.00. 42000 
c. Annar kostnaður ................. 75000 

> 310 116 
4. Flugumferðarstjórn, Vestmannaeyjum: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............ 74340 
2. Verdlagsuppbåt ........ 61702 

— 136042 
b. Aukavinna ........000000.00..... 50000 
c. Annar kostnaður ................ 50000 

236 042 
5. Flugumferðarstjórn, Egilsstöðum: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............ 32208 
2. Verðlagsuppbót........ 26732 

58940 
b. Aukavinna .......0.20000.0.. 6... 40000 
c. Annar kostnaður ................ 20000 

—..— 118 940 
C. Flugfjarskiptistöðvar: 

1. Viðhald stöðvanna: 
A. Radioverkstæði, Reykjavík: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ........ 134505 
2. Verðlagsuppbót .... 111638 

— 246143 
b. Efni og varahlutir ............ 150000 
c. Ferðakostnaður og aukavinna .. 100000 

496143 
— Selt efni og vinna ............ 256143 

0 240 000 
B. Radioverkstæði, Akureyri: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ........ 37170 
2. Verðlagsuppbót .... 30851 

—— 68021 
b. Efni og varahlutir ............ 60000 
c. Ferðakostnaður og aukavinna .. 50000 

—.—— 178 021 
2. Rekstur stöðvanna ............00000000 0000... 240 000 

— 2871296 
Ferðakostnaður og mælingar flugvalla ............ 50 000 
Kostnaður við alþjóðaflugmálastofnunina og flug- 
málaráðstefnur: 

. Framlag til ICAO .........0.00000 0000... 105 000 
2. Ferðakostnaður ...........02.020000.... 0... 160 000
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3. ICAO-deild: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............... 42210 
2. Verðlagsuppbót .......... 35034 

77244 

b. Annar kostnaður .........0000000... 20000 
— 97 244 

362 244 

Þjálfun starfsmanna í flugvallarekstri ............. 150 000 
Styrkir til námsmanna og starfsemi áhugamanna .. 140 000 
Loftferðaeftirlit: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .........0.00.0000.. 80640 
2. Verðlagsuppbót ............- 66930 

147570 

b. Til flugskráningar ..........0...0000... 135000 
c. Annar kostnaður ........00000.000.0.00.0.0. 75000 

—.—.—— 357 570 

— Tekjur ..........00000000 0000 20 000 
—.— 337 570 

Alþjóðaflugþjónustan: 
1. Flugumferðarstjórn ........0000000.0 0000... 2 250 000 
2. Fjarskiptaþjónustan .........00000000 0000... 11 600 000 
3. Veðurþjónustan ..........000000000 00... 5 239 000 

19 089 000 

— Alþjóðatillag .............0000000. 0000... 17 657 325 
1431 675 

Framlag til ICAO vegna veðurathugunarskipa á 
Norður-Atlantshafi ...........2.000000 0... 0... 425 000 
Veðurþjónusta á Grænlandi ........00.000000000.. 675 000 

Tekjur af flugvöllum eru áætlaðar: 
1. Af Reykjavíkurflugvelli ..........0.0000000 0000... 
2. Af Keflavíkurflugvelli ...........0200000.0. 00... 
3. Af öðrum flugvöllum .........00000000 00.00.0000... 

Samtals D. ... 

E. Veðurþjónusta. 

1. Almenn veðurþjónusta: 
A. Yfirstjórn og skrifstofa: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun ........0000000... 178059 

2. Verðlagsuppbót .............. 147787 
325846 

b. Aukavinna ......002.00...s... ns... 21000 
c. Annar kostnaður ..........00.00.......... 200000 

23 603 123 

2 000 000 
11 952 600 

200 000 
———— 14152600 
  

9 450 523 
      546 846
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. Vedurstofan å Reykjavikurflugvelli: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .................. 351225 
2. Verdlagsuppbdt ............. 291513 

b. Aukavinna ........0.000000000.. 0... 

c. Þóknun veðurathugunarmanna ......... 
d. Annar kostnaður ........02.000000.00.. 

. Loftskeytadeild: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .................… 155862 

2. Verðlagsuppbót.............. 129364 

b. Lån til ICAO vegna kaupa å nyjum 
tækjum .......000000 0... 

c. Aukavinna ..........00.0.0 0... 
d. Annar kostnaður ...........00000...... 

. Veðurfarsdeild: 

a. Laun: 

2. Verðlagsuppbót ............ 88892 

b. Aukavinna ...........0000000.00.......0... 
Þóknun til veðurathugunarmanna ...... 

250000 a
 

. Áhaldadeild: 
a. Laun: 

b. Aukavinna .......000000.. 000... 0... 

c. Veðurathugunaráhöld .................. 
d. Annar kostnaður ..........0000000..... 

. Jarðeðlisfræðideild: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun ........000000.0.. 42210 
2. Verðlagsuppbót .............. 35034 

b. Aukavinna ........0000000. 00... 
c. Jarðskjálftamælingar utan Reykjavíkur . 
d. Annar kostnaður .......2..0.0000000.... 

. Bóka- og skjalasafn: 
a. Aukavinna .......000000000. 0... 

13. gr. 
  

Annar kostnaður ..........0000.00...... 

642738 
241000 
345000 
766000 

285226 

450000 
173000 
78000 

195992 
80000 
88600 

136618 
21000 

133000 
149000 

kr. kr.   

  

1 994 738 

986 226 

614 592 

439 618 

156 244   95 500
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H. Jarðeðlisfræðiárið ............000000. 0... 0... 62 000 

4 895 764 

=- Endurgreitt vegna flugveðurþjónustu ........... 540 000 
4 355 764 

Tillag til alþjóðaveðurrannsóknarstofnunarinnar ....... 21 661 

Veðurþjónusta vegna millilandaflugs: 
A. Veðurstofan á Keflavíkurflugvelli: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun .......0.000000... 594649 
2. Verðlagsuppbót ............… 493554 

— 1088203 
b. Aukavinna .......020200000 0... 0... 649450 
c. Þóknun veðurathugunarmanna .......... 224926 
d. Annar kostnaður ......0..0.0000...0.0. 1087811 

——— | 3050 390 

B. Háloftaathugunarstöðin á Keflavíkurflugvelli: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ......0000.00000... 252630 
2. Verðlagsuppbót .........2.... 209681 

— 462311 
b. Aukavinna og næturálag .........0.002... 220650 
c. Annar kostnaður ......00.00000000.000.. 123039 

806 000 

C. Loftskeytadeild á Reykjavíkurflugvelli: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun .......0.0000.00.. 233793 
2. Verdlagsuppbåt ........0..0.... 194046 

427839 

b. Aukavinna og næturálag .............. 296900 
c. Annar kostnaður ........000.0000.000.00. 188351 

0 913 090 
D. Óbeinn kostnaður samkvæmt samningi ............ 469 520 

Fært á 18. gr. D. XI. 3. ....200000000. 00... 5 239 000 

Samtals E. ... 4 377 425 

F. Ýmis mál. 
I. Ferðaskrifstofa ríkisins: 

1. Skrifstofukostnaður: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .............. 253599 
2. Verðlagsuppbót .......... 210495 

—— 464094 
b. Aukavinna .........020000000.0.0..0.0.. 80000 
c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ....... 36000 
d. Annar kostnaður ............00..20... 130000 

710 094 

2. Landkynning ..........200000eeoeeeeneen 375 000 
3. Kostnaður á Keflavíkurflugvelli ................ 40 000     

1959 

26 
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4. Hóteleftirlit ..............2220000000. en 20 000 
5. Upplýsingaskrifstofa á Akureyri ................ 30 000 
6. Minjagripir .......000000000000 00. 10 000 
7. Áhöld .........0.0000. 000 ner 5000 

1190 094 
— Tekjur ..........0.0000000 0. ss 715 000 

Rekstrarhalli greiddur úr sérleyfissjóði ........... 415 094 

Skipaskoðun ríkisins: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ...........0.0000000000.0... 350433 
b. Verðlagsuppbót .........0000000000.... 280486 

— 630 919 
2. Þóknun til skipaskoðunarmanna, sem ekki eru á 

föstum launum úr ríkissjóði (áætlað) .......... 130 000 
3. Ferðakostnaður ..............0..0. 000... 55 000 
4. Annar kostnaður ...........000000 0000... 230 000 

1045 919 
— Tekjur .............020.00 0000 1045 000 

— 919 

Stýrimannaskólinn: 
1. Föst laun: 

a. Grunnlaun ..........020.00.00.0 00... 225554 
b. Verðlagsuppbót ..........0.0000.0.00... 187198 

5 412 752 
2. Stundakennsla og prófkostnaður ............... 301 350 
3. Húsaleiga ...............0202 000... sn 122 000 
4. Hiti, ljós og ræsting ..................00....0... 175 000 
5. Til áhaldakaupa ...........0.0000. 0000... 30 000 
6. Til námskeiða utan Reykjavíkur ............... 120 000 
7. Annar kostnaður ..........0..0..00000 00 15 000 

— 1 176 102 

Sjómannaskólahúsið: 
1. Húsvarzla og reikningshald: 

a. Grunnlaun ............02020.000.0000. 34605 
b. Verðlagsuppbót ............000000... 24402 

59 007 
2. Annar kostnaður ............0..02.. 0... 0... 834 601 
3. Fyrning ..............2002000 0000...  eeeenseeee =. 8392 

902 000 
=- Endurgreiddur kostnaður af hita og 
ræstingu .............000000 0... 485000 
Húsaleiga .............00..000000 0000... 417000 

902 000 

Til matsveina- og veitingaþjónaskóla .............. 371 041
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VI. Til landmælinga: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .....0.00.00.0000... 0... 42210 

b. Verðlagsuppbót .....000000 0... ...0.. 35034 
— 77 244 

2. Annar kostnaður .......0.00000 en. .ne nn 440 000 
— 517 244 

VII. Til sjómælinga: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ........000000.... 0... 0... 63353 

b. Verðlagsuppbót .....0.00000000..00... 44116 
——— 107 469 

2. Vegna yfirtöku og heimflutnings íslenzka hluta 

danska sjókortasafnsins ......2.0000000 0... 000... 100 000 

3. Til sjókortagerðar .......000000000. 00... 0... 250 000 

4. Til kaupa á vélum í sjómælingabát ............ 300 000 

5. Annar kostnaður .......0.000000 000... 0... 315 000 
— 1072 469 

VIII. Styrkur til flugbjörgunarsveitarinnar .............. 50 000 

IX. Til umbóta við Geysi ......0000000 0000... , 80 0U0 

Samtals F.... FA 3 267 775     
  

A9
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26 14. gr. 
30. april Til menntamála er veitt (menntamálaráðuneyti): 

A. Kennslumál. 

I. a. Háskólinn: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ................... 2086222 
b. Verðlagsuppbót .............. 1638302 

2. Til risnu háskólarektors ......,.......... 
3. Húsaleigustyrkur háskólarektors ......... 
4. Hiti, ljós og ræsting .................... 
5. Til tannlækningastofu ................... 
6. Til rannsóknarstofu í lyfjafræði ......... 
7. Til verklegrar kennslu í lyfjafræði ...... 
8. Til rannsóknarstofu í heilbrigðisfræði 
9. Til rannsóknarstofu í lífeðlisfræði ..... 

10. Til stundakennslu og landmælinga ...... 
11. Til aukakennslu í læknadeild .......... 
12. Til áhaldakaupa læknadeildar ........... 
13. Til námskeiða og heimsókna erlendra vís- 

indamanna ............000000 000... 
14. Til rannsóknarstofu í handlæknisfræði .. 
15. Til verklegrar kennslu í meinafræði og 

sýklafræði ..............0.0.00000. 0... 
16. Til eðlisfræðirannsókna ............... 
17. Til námskeiðs í stjórnarframkvæmdarétti 
18. Til verklegrar kennslu í guðfræði ...... 
19. Fasteignagjöld og tryggingar ............ 
20. Prófkostnaður ..........0000..0. 
21. Íþróttakennsla ..........0...000. 
22. Til stúdentaskipta ....…................... 
23. Ýmis útgjöld ............0.0.... 

— Endurgreitt af dánargjöf Aðalsteins Kristjáns- 
SONAF ......20000 0 

b. Tilraunastofa háskólans á Keldum: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .................. 420225 
b. Verðlagsuppbót .............. 348175 

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

— Tekjur .............0...0....0000 

II. Til styrktar íslenzkum námsmönnum: 
a. Til styrktar íslenzkum námsmönnum erlendis 

og til námslána ..............0000.000.000... 
enda sé fénu skipt eftir reglum, sem mennta- 
málaráðuneytið setur. 

kr. kr. 
  

3 724 524 
10 000 
24 000 

365 000 
140 000 
10 000 
7000 

10 000 
10 000 

360 000 
70 000 
30 000 

70 000 
20 000 

17 000 
312 000 
10 000 

3 000 
72 000 

175 000 
55 000 
15 000 

388 000 

5 897 524 

30 000 

768 400 
1602 000 

2 370 400 
1660 000 
    2 000 000   

5 867 524 

710 400
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Við úthlutun nåmsstyrkja ber að taka tillit 

til mismunandi náms- og dvalarkostnaðar i 

löndum, þar sem námsmenn dvelja. 

Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að þeir, 

sem styrks njóta, inni af hendi að loknu námi 

minnst 5 ára þjónustu í þágu landsins, ella 

endurgreiði þeir styrkinn. 

b. Framlag til Lánasjóðs stúdenta ............ 1000 000 

c. Til leiðbeiningaskrifstofu um nám erlendis, 

samkvæmt nánari ákvörðun menntamálaráðu- 

neytisins .......00000000 en nn ne 13 500 
3 013 500 

III. Fræðslumálastjóraembættið: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ......0.0000000.0.0.0.... 366732 

b. Verðlagsuppbót .....00000.00..0. 304387 
— 671 119 

2. Annar kostnaður .........000000 00.00.0000... 330 000 

IV. Menntaskólinn í Reykjavík: 1001 119 

a. Föst laun: 
1. Grunnlaun .......000000000.00... 874614 

2. Verðlagsuppbót .....000000.000.. 725918 
1 600 532 

b. Stundakennsla ......00000000 00.00.0000... 1201 000 

c. Hiti, ljós og ræsting ........00.000000.0.000.. 970 000 

d. Viðhald húsa og áhalda .......0000000...... 135 000 

e. Náms- og húsaleigustyrkir .............0... 35 000 

f. Styrkur til bókasafns skólans .............. 5 000 

g. Styrkur til bókasafnsins Íþöku ............. 5 000 

h. Til prófdómara .......00000000 ce... 65 000 

i. Vegna kostnaðar við skólastjórn ...........- 10 000 

i. Námsferðir .......2.002000eeee eeen. 3 000 

k. Annar kostnaður ......0.0.00000.0...0.0...... 75 000 

I. Fyrning .......000000000neennsenennnn 0... 4 107 

V. Menntaskólinn á Akureyri: 3 408 639 

a. Föst laun: 
1. Grunnlaun .......0000000.000..0.. 579600 

2. Verðlagsuppbót .....0.0000.000.0.. 481060 
— | 1060 660 

b. Stundakennsla ......00.0000000 0000... 686 366 

c. Hiti, ljós og ræsting ........00000.00000.0.0.. 290 000 

d. Viðhald húsa og áhalda .......0.0000.00.0..... 140 000 

e. Námsstyrkir .......2.000000n0..0.. 00... 15 000 

f. Til bóka og áhalda .......00000000.0....0..0.. 8 000 

g. Til bókasafns nemenda .........00000000.0.. 5 000 

h. Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 10 000 

i. Námsferðir .......00000e.eeneeeen. nn. 3000 

i. Annar kostnaður .......000000000. 0... 000... 68 000 

k. Fyrning ..........00000eeeeeeeeenner 00... 2 794 
2 288 820    
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VI. Menntaskólinn á Laugarvatni: 
Föst laun: 

1. Grunnlaun .........00....0....... 241316 
2. Verðlagsuppbót ................. 200289 

— 441 605 
Stundakennsla ..........0..0.000 0000... 205 000 
Húsnæði, ljós, hiti og ræsting ............... 140 000 
Prófkostnaður .........0..0.....0..00. 14 000 
Námsstyrkir ...............00 0. 8 000 
Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 10 000 
Námsferðir ..........0....... 0... 3000 
Til bókakaupa .........0000000000 000 5 000 
Annar kostnaður ..........,....0.000000000... 50 000 

| 876 605 

VII. Kennaraskólinn: 

a. Föst laun: 

1. Grunnlaun ........... 435500 

2. Verðlagsuppbót ...... 353984 

— 789484 
b. Stundakennsla .................. 200000 
c. Prófkostnaður .................. 30000 
d. Hiti, ljós og ræsting ............. 54000 
e. Bækur og áhöld ................. 12000 
f. Námsstyrkir .................... 15000 
sg. Viðhald húsa og áhalda ........ 40000 
h. Húsnæði utan skólans .......... 120000 
i. Annar kostnaður ............... 70000 
j. Fyrning ................... 1332 

— | 1331 816 
Handidadeild: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .......... 119070 
2. Verðlagsuppbót ...... 98826 

— 217896 
b. Stundakennsla .................. 46600 
c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .. 105000 
d. Annar kostnaður ............... 30000 

—.— 399 496 

1731312 

Föst laun: 

1. Grunnlaun .............00.0000... 225540 
2. Verðlagsuppbót ................. 187198 

—— 412 738 
Stundakennsla ..........00..0..0.00000 0 411 642 
Til verklegrar kennslu ..................... 30 000 
Til áhaldakaupa ...........00..000.. 00. 75 000 
Hiti, ljós og ræsting ....................... 185 000 
Húsaleiga ................0.0.000.0 0. 150 000 m

o
n
o
 5
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g. Til að semja og gefa út kennslubækur ...... 10 000 

h. Annar kostnaður ......0.00000 00... 0... 100 000 
1374 380 

IX. Tönfræðsla: | 

1. Iðnskólinn i Reykjavík: | 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ........... 465570 
2. Verðlagsuppbót ...... 386421 

851991 

b. Stundakennsla ......00000000..0. 500000 

c. Annar kostnaður .........00000.. 450000 
1801 991 

2. Til iðnskóla utan Reykjavíkur: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun -......... 76911 
2. Verðlagsuppbót ...... 63836 

140747 

b. Stundakennsla og annar kostnaður 581900 
722 647 

3. Tillistiðnaðardeildar Handíðaskólans: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ........... 42210 
2. Verðlagsuppbót ...... 35034 

— 71244 

b. Stundakennsla og annar kostnaður 323000 
400 244 

2 924 882 

X. Almenn barnafræðsla: 

1. Til barnaskóla Reykjavíkur (Miðbæjar-, Aust- 

urbæjar-, Laugarnes-, Mela-, Langholts-, Eski- 

hlíðar-, Háagerðis-, Breiðagerðis- og Árbæjar- 
skóli): 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .......... 7590448 
2. Verðlagsuppbót ..... 7083988 

— - 14674436 

b. Ráðskonulaun: 
1. Grunnlaun .......... 13606 
2. Verðlagsuppbót ...... 11293 

- 24899 

c. Stundakennsla ...........000.... 350000 

d. Tvi- og þrískipan .............. 123500 

e. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 
og annar kostnaður ............ 2500000 

f. Viðhaldskostnaður og húsaleiga 1575000 

{19 247 835 
2. Til barnaskólans á Akranesi: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ........... 460994 
2. Verðlagsuppbót ...... 429699 

890693    
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b. Stundakennsla .................. 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............ 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga . 

3. Til barnaskólans á Ísafirði: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 340214 

2. Verðlagsuppbót ...... 317676 

b. Stundakennsla .............0..... 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............ 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga . 

14. gr. 
  

657890 
12000 

47550 
69300 

4. Til barnaskólans, Sauðárkróki: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 148447 

2. Verðlagsuppbót ...... 137923 

b. Stundakennsla .................. 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............ 
d. Viðhaldskostnaður .............. 

5, Til barnaskólans, Siglufirði: 
a. Laun: 

2. Verðlagsuppbót ...... 343186 

b. Stundakennsla .................. 
c. Tví- og þrískipan ............... 
d. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............ 
e. Viðhaldskostnaður og húsaleiga 

6. Til barnaskólans, Ólafsfirði: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 161126 

2. Verðlagsuppbót ...... 150450 

b. Tví- og þrískipan .............. 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður „............ 
d. Viðhaldskostnaður .............. 

7. Til barnaskóla Akureyrar: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 1104122 

2. Verðlagsuppbót ...... 1031600 

286370 
25000 

20750 
25000 

711479 
45000 
3450 

  

311576 
3135 

17181 
50000 

2135722 

kr. kr. 
  

  

1 008 068 

786 740 

357 120 

862 304 

381 892  



10. 

11. 

12. 

71 
14. gr. 

kr. kr. 

b. Tvi- og briskipan ..............… 3078 
c. Stundakennsla ........20.0000... 25000 
d. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............ 136250 
e. Viðhaldskostnaður og húsaleiga . 157500 

UN A 

Til barnaskólans á Húsavík: 2 457 550 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ........... 178360 
2. Verðlagsuppbót ...... 166544 

——— 344904 
b. Stundakennsla .......0.0.000000... 10000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 21750 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga . 10500 

. Le se 387 154 
Til barnaskólans á Seyðisfirði: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 125440 
2. Verðlagsuppbót ...... 117130 

— 242570 
b. Tví- og þrískipan ..........02... 3078 
c. Stundakennsla .......00000000... 12000 
d. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 19000 
e. Viðhaldskostnaður .............. 21500 

— 298 148 
Til barnaskólans í Neskaupstað: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ........... 179737 
2. Verðlagsuppbót ...... 167829 

— 347566 
b. Tvi- og þrískipan ............... 3078 
c. Stundakennsla ........0000000... 6000 
d. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............ 33125 

e. Vidhaldskostnadur .............. 50000 439 769 

Til barnaskólans í Vestmannaeyjum: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ........... 532347 
2. Verðlagsuppbót ...... 498430 

— 1030777 

b. Stundakennsla ......000000000... 20000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 83250 
d. Viðhaldskostnaður .............. 67500 

Til barnaskólans í Keflavík: 1201 521 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ........... 513409 
2. Verðlagsuppbót ...... 478019 

991428 
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13. 

14. 

[5. 

16. 

17. 

14. gr. 

kr. kr. 

b. Stundakennsla .................. 6500 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 63750 
d. Viðhaldskostnaður .............. 75000 

Til barnaskólans í Hafnarfirði: 1136 678 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 110780 
2. Verðlagsuppbót ...... 663692 

—— 1374472 
b. Tvi- og þrískipan ............... 6989 
c. Stundakennsla .................. 26000 
d. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............ 127250 
e. Viðhaldskostnaður .............. 55000 

— | 1589711 
Til barnaskólans í Kópavogi: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 876236 
2. Verðlagsuppbót ...... 816099 

— 1692335 
b. Tvi- og briskipan ............... 9441 
c. Stundakennsla .................. 35000 
d. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 91250 
e. Skólabifreið ..............00.... 22500 
f. Viðhaldskostnaður .............. 30000 

Fastir skólar utan kaupstaða: 1 880 526 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .......... 7274415 
2. Verðlagsuppbót ..... 6583374 

—— 13857789 
b. Stundakennsla, umsjón, tvi- og 

þrískipan ................00.... 1000000 
c. Til endurgreiðslu ríkissjóðs á öðr- 

um rekstrarkostnaði fastra skóla 
utan kaupstaða ................ 2350000 

Farskólar: 17 207 789 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 1547693 
2. Verðlagsuppbót ...... 1402418 

2950111 
b. Stundakennsla „................. 10850 
c. Til endurgreiðslu ríkissjóðs á öðr- 

um rekstrarkostnaði farskóla .... 212898 
| 3173859 

Laun forfalla- og orlofskennara fyrir alla 
barnafræðsluna: 
a. Grunnlaun ................000.. 370440 
b. Verðlagsuppbót ................. 345898 

— 116 338 

12 

  

  

  

  

   



18. 

19. 
20. 
21. 

22. 
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Laun ráðskvenna: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun .......... 425352 

2. Verðlagsuppbót ...... 353044 
778396 

b. Ráðskonustyrkir ................ 20000 
—.— 798 396 

Til aukakennara og stundakennslu ........ 100 000 
Til skíðakennslu í barnaskólum ............ 60 000 

Til framkvæmdar sundskyldu í skólum, sam- 

kvæmt tillögum íþróttafulltrúa ............. 1 262 000 
Framlag til byggingar barnaskåla og ibuda 
fyrir skólastjóra: 
a. Skólahús í smíðum: 

1. Reykjavík, Breiða- 
serðisskóli ......... 1241250 

2. Reykjavík, Haga- og 
Vogaskóli .......... 1000000 

3. Reykjavík, Hamra- 
hlíðarskóli ......... 300000 

4. Keflavík, íþróttahús  81250 
5. Kópavogur, Kársnes- 

skóli, 1. áfangi ..... 128500 
6. Kópavogur, Digra- 

nesskóli ........... 250000 
7. Kópavogur, Kársnes- 

skóli, 2. áfangi ..... 350000 
8. Ísafjörður, íþróttahús  65000 
9. Siglufjörður ....... 170000 

10. Akureyri .......... 162250 
11. Húsavík ........... 641250 
12. Seyðisfjörður ...... 60000 
13. Njarðvíkur ........ 288000 
14. Garðaskólahverfi ... 236100 
15. Kjalarnesskóli ..... 15750 
16. Kjósarskóli ........ 58250 
17. Varmaland I ....... 51750 

18. Varmaland II 
(sundlaug) ......... 190000 

19. Hvammsskóli ...... 230000 
20. Reykhólar ......... 110000 
21. Patreksfjörður ..... 325000 
22. Rafnseyri .......... 170000 
23. Suðureyri .......... 200000 
24. Mosvallaskóli ...... 18250 
25. Súðavík ........... 45000 
26. Skagaströnd ....... 200000 
27. Lýtingsstaðaskóla- 

hverfi ............. 91500 
28. Dalvík ............. 99000 
29. Svarfaðardalur ..... 34000 

    
A 10
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. Aðaldalsskólahverfi 19750 

. Keldunesskólahverfi 150000 

. Torfastaðir ........ 29000 
Eiðar .............. 300750 
Egilsstaðir ......... 44500 

. Breiðdalur ......... 70000 

Höfn í Hornafirði .. 192500 
. Austur-Eyjafjalla- 

14. gr. 
  

——— 11202308 

skólahverfi ........ 133500 
Holta-, Ása- og Land- 
mannaskóli ........ 656250 

. Biskupstungur ..... 159375 

. Seyðisfjörður, 
íþróttahús ......... 58333 

. Sandgerði .......... 200000 
Hvammstangi ...... 110000 

. Bárðardalur ....... 115000 
. Reyðarfjörður ..... 146000 
. Hafnarfjörður, viðb. 80000 

- Vestmannaeyjar ... 442500 
- Kleppjárnsreykir ... 564500 
. Grafarnes .......... 137500 
Vopnafjörður ...... 22500 
Nesjaskólahverfi ... 298750 

. Seltjarnarnes ...... 459500 

y skólahús: 
Reykjavík, Lauga- 
lækjarskóli ........ 200000 
Hafnarfjörður ...... 150000 
Brúarland ......... 100000 
Bildudalur ......... 50000 
Bolungavík ........ 50000 
Laugaland á Þela- 
mörk .............. 50000 
Mývatnssveit ...... 100000 
Hella .............. 50000 
Þorlákshöfn ....... 50000 
Borgarfjörður sunn- 
an heiðar .......... 100000 

c. Skólastjórabústaðir í smíðum: 
1. 
2. 
3. 
4. 

Kjalarnes .......... 16250 
Höfn í Hornafirði .. 30202 
Bolungavík ........ 30750 
Vík í Mýrdal ...... 56250 

d. Nýir skólastjórabústaðir: 
1. 
2. 

Bessastaðahreppur .. … 50000 
Eskifjörður ........ 100000 

900000 

133452 

kr. kr.   
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3. Egilsstaðir ........ 50000 
4. Blönduós .......... 50000 

— — 250000 
e. Skólabíll í Ölfusi .............. 36000 
f. Ýmsir skólar, sem voru i smíðum 

1946— 1954 (lokaframkvæmdir) .. 200000 
— | 12721760 

23. Til fyrrverandi barnakennara eftir tillögum 
fræðslumálastj. ............00200..0. 00... 72 000 

24. Styrkur til tímaritsins „Menntamál“ gegn því, 
að ritið sé sent öllum skólanefndarformönn- 
um Ókeypis .........0000.0ee ee 20 000 

25. Styrkur til tímaritsins „Heimili og skóli“ ... 10 000 
26. Gjöld samkv. 29. og 43. gr. laga um almanna- 

tryggingar ..............0.....0 0... 350 000 
27. Til kennaranámskeiða ..................000. | I 12 0! 00 68 530 164 

XI. Gagnfræðamenntun: 
1. Til alþýðuskólans á Eiðum: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ........... 217980 
2. Verðlagsuppbót ...... 180922 

—— 398902 
b. Til verklegs náms og aukakennslu 122000 
c. Hiti, ljós og ræsting ............ 120000 
d. Til kennsluáhalda .............. 2500 
e. Til viðhalds á íbúðum kennara .. 8000 
f. Til útgáfu 75 ára afmælisrits .... 10000 
gs. Annar kostnaður ................ 70000 
h. Til byggingar stiflugarðs við raf- 

veitu .......0.00 00 16000 
i. Til að mála heimavist skólans .. 50000 
j. Fyrning ...............0......... 693 

2. Til héraðsskólans í Reykholti: 798 095 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 210471 
2. Verðlagsuppbót ...... 174691 

— 385162 
b. Stundakennsla og umsjón ...... 40000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 22500 

d. Prófkostnaður .................. 6250 
e. Annar kostnaður ................ 15000 
f. Viðhaldskostnaður .............. 15000 
g. Til viðhalds sögulegra minja í 

Reykholti ......000000 000... 20000 

3. Til héraðsskólans að Núpi: 503 912 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 125055 
2. Verðlagsuppbót ...... 103795     228850
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Stundakennsla og umsjón ........ 
Ljós, ræsting ........0.00.0.... 
Prófkostnaður ........0.0.0.00.. 

Annar kostnaður ................ 

Viðhaldskostnaður .............. 

Hiti ............. 0. a
m
o
 

0
5
 

Til héraðsskólans í Reykjanesi: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 61307 
2. Verðlagsuppbót ...... 50885 

Stundakennsla og umsjón ....... 
Ljós, hiti, ræsting ............... 
Prófkostnaður .........0.00000... 

Annar kostnaður ................ 

Viðhaldskostnaður .............. m
o
 

Ao
 

5 

. Til héraðsskólans að Reykjum: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 142116 

2. Verðlagsuppbót ...... 117956 
  

Stundakennsla og umsjón ........ 
Ljós, hiti, ræsting ............... 
Prófkostnaður .......0....00.0.... 
Annar kostnaður ............... 
Viðhaldskostnaður .............. 
Húsaleiga .........0.00000 000. m

m
 

0 
A
n
 

5 

Til héraðsskólans að Laugum: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 255936 
2. Verðlagsuppbót ...... 212427 

Stundakennsla og umsjón ....... 
Ljós, hiti og ræsting ............ 
Prófkostnaður .................. 

Annar kostnaður ................ 

Viðhaldskostnaður ........ veere s
o
n
s
 5
 

Til héraðsskólans að Skógum: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 223020 

2. Verðlagsuppbót ...... 185105 

Ljós og ræsting ................. 
Prófkostnaður ............0002... 

Annar kostnaður ........0..00.0... 

Viðhaldskostnaður .............. 

Hiti ............ 0. hk
 a
n
 
5 

14. gr. 
  

112192 
52800 
5750 
1350 
8000 

97500 

260072 
51000 
22500 
4500 

20000 
71250 

750 

468363 
33000 
20000 
3000 
9000 

105000 

408125 

kr. kr. 
  

  

458 850 

277 592 

430 072 

638 363   714 125



10. 

11. 

14. gr. 

kr. kr. 

8. Til héraðsskólans að Laugarvatni: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 224962 
2. Verðlagsuppbót ...... 186718 

- 411680 

b. Stundakennsla og umsjón ....... 40000 
c. Ljós, hiti, ræsting ............... 34000 

d. Prófkostnaður .........0.0.002.. 5500 
e. Annar kostnaður ................ 31500 
f. Viðhaldskostnaður .............. 97500 
g. Til útgáfu afmælisrits vegna 30 ára 

afmælis skólans ..........0...... 15000 
635 180 

Til gagnfræðaskóla í Reykjavík (Gagnfræða- 
skóli Austurbæjar, Vesturbæjar, við Vonar- 
stræti, við Hringbraut, við Lindargötu, verk- 

námsskóli,  unglingadeildir  Miðbæjarskóla, 
Langholts- og Laugarnesskóla og við Réttar- 
holtsveg, Kvennaskólinn): 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .......... 6071856 
2. Verðlagsuppbót ..... 5039619 

—— 11111475 
b. Tví- og þrískipan .............. 136200 
c. Stjórn unglingaskóla .......... 20295 
d. Stundakennsla .........00..0.... 660000 
e. Ljós, hiti, ræsting .............. 775000 
f. Prófkostnaður ..........0...0.... 150000 
gs. Annar kostnaður .............. 1400000 
h. Viðhaldskostnaður ............. 1250000 

i. Húsaleiga .........0.0000.00... 700000 
j. Flutningskostnaður nemenda ... 75000 

—— |16271900 

Til gagnfræðaskólans á Akranesi: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 360045 
2. Verðlagsuppbót ...... 298836 

658881 

b. Tvi- og þrískipan .............. 1263 
c. Stundakennsla ..........00.0.00... 25000 
d. Ljós, hiti, ræsting .............. 47500 
e. Prófkostnaður ............0.0... 5000 
f. Annar kostnaður ............0.... 6500 
gs. Viðhaldskostnaður .............. 5000 
h. Húsaleiga .........0000000 0... 19000 

—— 774 144 

Til gagnfrædaskålans å fsafirdi: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 358774 
2. Verðlagsuppbót ...... 297782 

——— 656556 

77 

  

    

  

  

    

1959 

26 
30.,:aprål



1959 

26 
80. april 

13. 

14. 

15. 

78 

. Ljós, hiti, ræsting .............. 

. Prófkostnaður .................. 

. Viðhaldskostnaður .............. 
. Húsaleiga ...............0....... 0

 0
 
E
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 = 

Til gagnfræðaskólans á Siglufirði: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 284760 
2. Verðlagsuppbót ...... 236349 

Tvi- og briskipan ............... 
Stundakennsla .................. 

Ljós, hiti, ræsting ............... 
Prófkostnaður .................. 
Annar kostnaður ............... 
Viðhaldskostnaður .............. w 

m
o
n
 E
 

Til gagnfræðaskólans á Akureyri: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 717570 
2. Verðlagsuppbót ...... 595580 

b. Tví- og þrískipan ............... 
c. Stundakennsla .................. 
d. Prófkostnaður .................. 
e. Ljós, hiti, ræsting .............. 
f. Húsaleiga ...................... 
g. Viðhaldskostnaður .............. 
h. Annar kostnaður ................ 

Til gagnfræðaskólans á Húsavík: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 122220 
2. Verðlagsuppbót ...... 101442 

Stundakennsla ........0000000... 
Prófkostnaður .................. 

Ljós, hiti, ræsting ............... 

Húsaleiga ..............00000.. 
Viðhaldskostnaður .............. 
Annar kostnaður ................ m

m
e
 
a
s
 

Til gagnfrædaskålans i Neskaupstad: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 98910 

2. Verdlagsuppbåt ...... 82095 

Stundakennsla .................. 

Ljós, hiti, ræsting ............... 
Prófkostnaður .................. 

R
e
 

14. gr. 
  

1313150 
11586 

223662 
10000 
3250 

16250 
17500 
1750 
3000 

181005 

kr. kr. 
  

  

781 056 

645 872 

1568 736 

275 412  
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18. 

19. 

79 
14. gr. 

kr. 

f. Vegna tví- og þrískipunar ...... 6796 
s. Viðhaldskostnaður .............. 5000 

— 260 301 

16. Til gagnfræðaskólans í Vestmannaeyjum: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 313740 
2. Verðlagsuppbót ...... 260401 

—- 574141 
b. Stundakennsla .................. 42000 
c. Ljós, hiti, ræsting ............... 72500 
d. Prófkostnaður .................. 2500 
e. Annar kostnaður ................ 25000 

A 716 141 

Til gagnfræðaskólans í Keflavík: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 362250 
2. Verðlagsuppbót ...... 300664 

—--—— 662914 
b. Tví- og þrískipan .............. 7125 
c. Stundakennsla .................. 21000 
d. Ljós, hiti, ræsting .............. 45000 
e. Prófkostnaður .................. 6000 
f. Annar kostnaður ................ 9000 
sg. Viðhaldskostnaður .............. 10000 
h. Húsaleiga ........0..00000..00.. 20000 

7 781 639 

Til gagnfræðaskólans í Hafnarfirði: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 602910 
2. Verðlagsuppbót ...... 500412 

— 1103322 
b. Stundakennsla .......0.00000.... 32000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 88050 

d. Prófkostnaður .................. 9000 
e. Annar kostnaður ................ 74500 
í. Viðhaldskostnaður .............. 42500 
s. Húsaleiga ...............0..0.... 22500 

— 1371 872 

Til miðskólans í Borgarnesi: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 66780 
2. Verðlagsuppbót ...... 55427 

— — 122207 
b. Stundakennsla .........000.000... 17000 

c. Stjórn unglingaskóla ............ 3690 
d. Ljós, hiti, ræsting ............... 22500 
e. Prófkostnaður ..............0.... 3000 
f. Annar kostnaður ................ 14500 
g. Viðhaldskostnaður .............. 10000 

—-—.—— 192 897 
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Til miðskólans í Stykkishólmi: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 71820 

2. Verðlagsuppbót ...... 59610 
- 131430 

b. Stjórn unglingaskóla ............ 3690 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 25000 
d. Prófkostnaður .........00000.0... 3500 

e. Annar kostnaður ................ 3500 
f. Viðhaldskostnaður .............. 36250 

——— 203 370 

Til miðskólans á Sauðárkróki: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 106155 

2. Verðlagsuppbót ...... 88107 
— 194262 

b. Stundakennsla .................. 30000 

c. Ljós, hiti, ræsting ............... 27500 
d. Prófkostnaður .................. 5000 

e. Annar kostnaður ................ 4750 
— 261 512 

Til miðskólans á Selfossi: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 122220 

2. Verðlagsuppbót ...... 101442 
— 223662 

b. Stjórn unglingaskóla ............ 4920 
c. Stundakennsla .............000... 25000 

d. Ljós, hiti, ræsting .............. 20000 

e. Prófkostnaður .................. 2500 

f. Annar kostnaður ................ 15000 
gs. Viðhaldskostnaður .............. 12500 
h. Skólabifreið, rekstur ............ 15000 

Til miðskólans í Hveragerði: 318 582 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 32130 

2. Verðlagsuppbót ...... 26668 
58798 

b. Stjórn unglingaskóla ............ 3690 
c. Stundakennsla .........0..00000... 18000 

d. Ljós, hiti, ræsting .............. 12000 
e. Prófkostnaður ...............,.. 2500 

f. Annar kostnaður ................ 13500 

g. Viðhaldskostnaður .............. 4000 
h. Skólabifreið, rekstur ........... 30000 

Til unglingaskóla: 142 488 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 422493 

2. Verðlagsuppbót ...... 350669 
— 773162   

  

   



25. 

26. 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

33. 
34. 

81 

  

  

  

  

  

14. gr. 

kr. kr. 

b. Stundakennsla og stjórn unglinga- 

skóla .....00.00 000. 530000 

c. Hluti ríkissjóðs af öðrum rekstrar- 

kostnaði .......000. 0... 350000 
——— | 1653 162 

Laun forfalla- og orlofskennara fyrir allt 

gagnfræðastigið: 

a. Grunnlaun ......00.000.0. 0... 321300 

b. Verðlagsuppbót .....0000000.0... 266680 
—.— 587 980 

Til skíðakennslu í gagnfræðastigsskólum .... 100 000 

. Framlag til byggingar gagnfræða- og héraðs- 

skóla: 
a. Skólahús í smíðum: 

1. Reykjavík, Réttarholt 433250 

2. Reykjavik, Austurbær 117500 
3. Stykkishólmur, 

heimavist .......... 329250 
4. Ísafjörður, íþróttahús == 60000 
5. Siglufjörður ....... 160000 

6. Akureyri .......... 122000 

7. Vestmannaeyjar ... 108500 

8. Reykholt .......... 353250 

9. Núpur 200... 120000 

10. Reykjanes ......... 80000 

11. Beykir ............ 371500 

12. Laugar ............ 71500 

13. Skógar .....000.... 265000 

14. Laugarvatn ........ 314939 

15. Eiðar ........20.... 136500 

16. Akranes 20200440 800000 

17. Neskaupstaður ..... 256666 

18. Kópavogur ......... 387500 
— 4487355 

b. Ný skólahús: 
1. Keflavík ........... 100000 

2. Reykjavík, Vogaskóli 200000 

3. Laugar (endurb.) .. 100000 
———— 400000 

——.— 4 887 355 

Til byggingar fjóss og hlöðu á Laugarvatni .. 200 000 

Til námskeiða fyrir gagnfræðaskólakennara . 15 000 

Til Snorragarðs í Reykholti ........0.000.. 10 000 

Til Skallagrímsgarðs í Borgarnesi .......... 5 000 

Til unglingafræðslu eftir tillögum fræðslu- 

málastjóra 22.00.0000... 200 000 

Til handíða- og myndlistaskólans .......... 65 000 

Til námsflokka undir eftirliti fræðslumálastj. 85 000 
36 836 678 

XII. Stofnkostnaðarframlag vegna barns- og gagn- 

fræðaskólabygginga, er fullsmíðaðar voru 1954 2 000 000 
All 

1959 

26 
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XIII. Húsmæðrafræðsla í kaupstöðum: 
1. Húsmæðrakennaraskólinn: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun .......... 116550 

2. Verðlagsuppbót ...... 96736 

Stundakennsla og aðstoð ........ 
Prófkostnaður .................. 
Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .. 
Annar kostnaður ................ s

k
o
 

2. Húsmæðraskólinn í Reykjavík: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun........... 210420 

2. Verðlagsuppbót ...... 174646 

Stundakennsla .................. 

Ljós, hiti og ræsting ............ 
Annar kostnaður ................ 

Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 

2
0
5
 

ø 

14. gr. 
  

74000 

80000 
318750 

3. Húsmæðraskólinn á Akureyri: 
a. Stundakennsla .................. 
b. Ljós og ræsting ................. 
c. Annar kostnaður ................ 
d. Viðhaldskostnaður og hiti ...... 

4. Húsmæðraskólinn á Ísafirði: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 133796 

2. Verðlagsuppbót ...... 111049 

b. Ljós og ræsting ................ 
c. Annar kostnaður ................ 
d. Viðhaldskostnaður og hiti ...... 

5. Orlofs- og forfallakennsla: 
a. Grunnlaun ...................... 

6. Til byggingar skóla ................. 

XIV. Til íþróttamála: 
1. Til íþróttakennaraskóla ríkisins: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 79380 

2. Verðlagsuppbót ...... 65885 

b. Stundakennsla .................. 
Prófkostnaður .................. 

Til námskeiða fyrir íþróttakennara a 
a 

  

244845 

  

145265 
55000 
3500 

20000 

kr. kr. 
  

420 286 

892 069 

90 000 

353 095 

54 473 
100 000     1 909 923
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e. Íþróttatæki .......0.0.00.. 0... 12000 

f. Ræsting, ljós og hiti ............ 48000 

g. Lagfæring íþróttavalla .......... 105000 

h. Kostnaður vegna stofnunar heima- 

vistar ......0.000000 0... 15000 

i. Annar kostnaður ...........0..... 20000 
—.—.—— 423 765 

2. Til íþróttasjóðs ......000000000e eeen. 1600 000 

3. Til sundlaugarbyggingar á Akureyri vegna 

menntaskólans þar (síðari greiðsla) ....... 50 000 

4. Til Íþróttasambands Íslands ............... 100 000 

5. Laun Ólafs Pálssonar til eftirlits með sund- 

kennslu og til prófdómarastarfa: 

a. Grunnlaun .....0.00000 00. .0.000.. 12205 

b. Verðlagsuppbót .....00.00.000..... 10130 

0 22 335 
6. Laun Lárusar Rist, sundkennara: 

a. Grunnlaun .........000.000.000.. 8346 

b. Verðlagsuppbót ........0.00..... 6927 

0 15 273 

7. Til Axels Andréssonar, íþróttakennara ..... 8000 

8. Til íþróttaskóla Sigurðar Greipssonar ...... 20 000 

9. Til ferðakennslu í íþróttum ............... 80 000 

10. Til útgáfu handbóka um skólaíþróttir ..... 8000 

11. Til Ólympíunefndar Íslands vegna undirbún- 
ings Ólympíuleikanna 1960 (fyrri greiðsla) .. 100 000 

——-—| 2427 373 

Til kennslu heyrnar- og målleysingja: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun .....0.000000 0... 158400 

b. Verðlagsuppbót .....0.00000..... 127151 

a 285 551 

2. Fæðiskostnaður .......00000000 0000... 0... 120 000 

3. Kaup starfsstúlkna .......000000. 0... 0.00.. 118 000 

4. Til áhaldakaupa .....0..00000000 nv 15 000 

5. Annar kostnaður .......0.00.00ee0e ne... 195 000 

6. Fyrning ......0000000000n sons renna 1352 
——— 734 903 

Styrkur til heimavistarskóla áfengisvarnarnefnd- 

ar kvenna að Hlaðgerðarkoti eða annarra hlið- 

stæðra ráðstafana, gegn a. m. k. jafnmiklu fram- 

lagi frá Reykjavikurbæ .....00000000 0000... 120 000 

Kostnaður við barnaverndarráð ............... 100 000 

Til blindrastarfsemi ......0..0.0000.0.0... vers. 30 000 

Ríkisstjórnin skipti styrknum milli Blindra- 

vinafélagsins og Blindrafélagsins. 

Til Kristjáns Geirmundssonar til að setja upp 

fugla fyrir náttúrugripasafnið og skóla ........ 10 000 

1959 

26 

30. apríl
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Til Hallgríms Helgasonar, tónskálds, til að safna 

íslenzkum þjóðlögum og gefa þau út: 
a. Styrkur ..........2...2000 00. 10 500 
b. Ferðastyrkur ...........000000000 000 2 000 12500 

Styrkur til færeysks fræðimanns til að flytja 
fyrirlestra hér á landi um færeyskt þjóðlif, sögu 
og bókmenntir ...............0.0.0000 000... 30 000 
Til Menningar- og fræðslusambands alþýðu .... 5 000 
Til Skáksambands Íslands .................... 30 000 
Til menningarsjóðs Blaðamannafélags Íslands .. 10 000 
Til dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn og 
unglinga ...........0...000. 0 600 000 
Til uppeldisheimilis fyrir ungar stúlkur ....... 300 000 
Til Jöklarannsóknarfélags Íslands, enda annist 
það jöklamælingar ............00000.. 00. 40 000 
Framlag til lækkunar á byggingarskuldum stúd- 
entagarðanna ...............0.00.000 0... 100 000 
Til styrktar erlendum námsmönnum í Íslenzkum 
skólum, skv. ákvörðun menntamálaráðuneytisins 150 000 
Til Snorra Sigfússonar, fyrrv. námsstjóra, til að 
starfa að sparifjáröflun í skólum .............. 8 300 
Til lektora í íslenzku við erlenda háskóla ...... 15 000 
Styrkur til starfsemi K. F.U.M. í Vatnaskógi ... 25 000 
Til þjóðdansafélagsins ...........0.... 7 500 
Námsstjórar barna-, gagnfræda- og húsmæðra- 
skóla: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ...........0...00..... 344715 
2. Verðlagsuppbót ..........1.....… 286111 

630826 
3. Annar kostnaður ............... 260000 

A 890 826 
b. Fræðslufulltrúinn í Reykjavík: 

1. Grunnlaun ...................... 21105 
2. Verðlagsuppbót ................. 17517 

38622 
3. Annar kostnaður (% skrifstofu- 

kostnaðar) ..........0... 150000 
——— 188 622 

Endurskoðun skólakostnaðar: ———| 1079448 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ...................... 150279 
2. Verðlagsuppbót .............0... 124729 

—.—.— 275 008 
b. Annar kostnaður ...........000.0000...... 112 000 

387 008 
Til ríkisútgáfu námsbóka, % kostnaðar gegn % 
af námsbókagjaldi ............................ 875 000 

Samtals A. ... 139 639 978    
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B. Til opinberra safna, båkautgåfu og listastarfsemi. 

I. Landsbókasafnið: 

1. 

a 
Þ
o
r
 

7 
8. 

Laun: 

a. Grunnlaun .......00.000 00... 364911 

b. Verðlagsuppbót 02.00.0000... 302869 

Til bóka-, tímarita- og handritakaupa og bók- 

bands .......0000000e ern 

Til Þorsteins Konráðssonar .......02.0000%.. 

Til þess að semja og prenta skrá um handrit 

Til árbókar .......000000 000 nn 

Til samningar og prentunar íslenzkrar bóka- 

Skrár ........2020200 00 eens 

. Til að gera mikrofilmur af handritum ...... 

Ýmisleg gjöld ..........0.0.0. 000... 0... 

II. Þjóðskjalasafnið: 
1. 

Da 

IT. 

mi
g 

S
U
R
 0
 

Laun: 

a. Grunnlaun i .....0000erererereee 275625 

b. Verðlagsuppbót .....0.000000.. 228768 
  

Til bókbands, bóka- og handritakaupa og til 

umbúnaðar skjala .......0020000.. 000... 

Til spjaldskrár yfir manntöl ............... 

Til æviskrárritunar .......0.000000 00. 0... 

Ýmisleg gjöld ..........0.000.. 000... 

jóðminjasafnið: 
Laun: 

a. Grunnlaun .......000000 0000... 175455 

b. Verðlagsuppbót .......00000.0... 145625 

Til aðstoðar, tímavinnu, til þess að útvega 

gripi, til áhalda og aðgerðar safngripa, bóka 

og ritfanga .......00000000 00 enne enn 

Til rannsókna og ferðakostnaðar ........... 

Til sjóminjasafns ........0000000 0000... 

Til viðhalds gamalla bygginga .............. 

Til verndunar fornleifanna áð Stöng (eftir- 

stöðvar) seeren 

Til hljómplötusafns .......0.020000000..... 

Til viðhalds húss og lóðar ........000000... 

Til rekstrar hússins ........0.0000000 0000... 

Til örnefnasöfnunar .........00000...0.0... 

. Til þjóðfræðasöfnunar ........000000.0.. 0. 

IV. Listasafn ríkisins: 

1. 

2. 

Laun: 

a. Grunnlaun ........0000000 0000... 39690 

b. Verðlagsuppbót ........000000... 32942 

Annar kostnaður .......20000..0 00... 

kr. kr. 
  

667 780 

400 000 
1200 

10 000 
20 000 

30 000 
30 000 
70 000 

504 393 

25 000 
25 000 

5 000 
15 000 

321 080 

160 000 
30 000 

3 500 
300 000 

30 000 
5 000 

30 000 
230 000 
30 000 
30 000 

72 632 
70 000     

1 228 980 

574 393 

1 169 580 

142 632 
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26 
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Nåtturugripasafnid: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ...................... 205065 
b. Verðlagsuppbót ................. 170202 

375 267 
2. Til kaupa á náttúrugripum og uppsetningar 

dyra 2.00.000002 000 15 000 
3. Til kaupa á bókum ...........0.0.0.0.0...0.00.. 10 000 
4. Til kaupa á safnahirzlum, áhöldum og tækjum 30 000 
5. Til rannsókna og ferðakostnaðar ........... 60 000 
6. Til fuglamerkinga (þar af þóknun til dr. Finns 

Guðmundssonar 8000) .......0000.0.0 0. 14 000 
7. Til útgáfu á Acta naturalia islandica ....... 25 000 
8. Til dr. Sigurðar Þórarinssonar til ritstarfa í 

þágu safnsins ............00000 00... 8 000 
9. Til flutnings safnsins og til kaupa á húsgögn- 

um og öðrum innréttingum ................. 100 000 
10. Hiti, ljós, ræsting og önnur gjöld .......... 100 000 

—.— 737 267 
Til náttúrugripasafns Akureyrar ............... 30 000 
Til Hins íslenzka náttúrufræðifélags ........... 20 000 
Til náttúruverndarráðs samkv. lögum .......... 60 000 
Safnahúsið: 
1. Laun dyravarðar: 

a. Grunnlaun ..............0........ 27405 
7 b. Verðlagsuppbót ............... 22746 50 151 

2. Til hita, ljósa og opinberra gjalda .......... 106 000 
3. Til viðhalds, áhalda og ræstingar ........... 60 000 
4. Ýmis gjöld ............0.00.00.00 0... 40 000 
5. Fyrning .................0...2.00 000... 4 188 

260 339 
a. Framlög til bókasafna samkvæmt lögum nr. 

12/1995, um almenningsbåkasåfn: 

Til bæjar- og héraðsbókasafna .. 640000 
2 Til sveitabåkasafna og lestrarfé- 

laga 20.00.0000... 460000 
3. Til bókasafna skóla og annarra 

opinberra stofnana .............. 100000 
—— | 1200000 

b. Fyrir til bókasafna og lesstofa: 
Til iðnbókasafns í Reykjavík. 2500 

> Til bókasafns í Flatey .......... 1250 
3. Til sýslunefndar V.Ísafjarðarsýslu 

vegna bókasafns Sighvats Gríms- 
SONAR 20.00.0000 1250 

4. Til kaupa á bókum handa kon- 
unglega bókasafninu í Stokkhólmi 1000 

5. Til lestrarfélags kvenna í Rvík .. 3000 
6. Til lesstofu sjómannaheimilis á 

Siglufirði ....................... 10000 
7. Til lesstofu sjómannafél. Rvíkur 3750
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8. Til lesstofu sjómannaheimilis á 
Raufarhöfn ........00000000.00... 4000 

9. Til sjómannalesstofu K. F. U. M. í 
Vestmannaeyjum .........0..20.... 4000 

10. Til sjómannalesstofu í Bolungavík 1200 
11. Til sjómannalesstofu í Höfn í 

Hornafirði ..........2000000 00... 1200 
12. Til sjómannalesstofu á Akranesi. 4000 
13. Til sjómannastofu í Reykjavík ... 20000 
14. Til kennslukvikmyndasafns ..... 250000 
15. Styrkur til Fiske-bókasafnsins í 

Íþöku ......0.0..00. 5000 

Til byggingar bókasafna og lesstofa ........ 

XI. Styrkir til bókaútgáfu o. fl.: 
Til Hins íslenzka bókmenntafélags, til útgáfu 
fornbréfasafns og annarra rita .............. 
Til Þjóðvinafélagsins ............0...0..... 
Til útgáfunefndar handrita ................. 
Til Fornleifafélagsins ...........0.00.0000.... 
Til Sögufélagsins til þess að gefa út alþingis- 
bækur, landsyfirréttardóma o. fl. ........... 
Til Hins íslenzka fræðafélags til útgáfustarf- 
semi, enda verði á árinu haldið áfram útgáfu 
jarðabókarinnar .........20000. 00... 00... 
Til Fornritaútgáfunnar ..........0.....000.. 
Til Fornritaútgáfunnar, til ljósprentunar á 
Ljósvetningasögu .........0.0200000 0000... 
Til útgáfustarfsemi #Þjóðvinafélagsins og 
Menningarsjóðs, til útgáfu Íslendingasögu ... 
Til bókaútgáfu Menningarsjóðs, til útgáfu 
nýrrar Íslandslýsingar ...................... 

. Til þýðingar á Kalevalaljóðum ............. 
Til að safna gögnum og semja rit um íslenzka 
þjóðhætti við sjávarsíðuna samkvæmt ráð- 
stöfun Fiskifélags Íslands .................. 
Til Landssambands blandaðra kóra til útgáfu 
þjóðlaga ........00000.0000nnnn nn. 
Til Rímnafélagsins, til útgáfustarfsemi ...... 

. Til Rímnafélagsins, til útgáfu rímnaskrár .. 
Til Vísindafélags Íslendinga, til útgáfu rita .. 
Til Björns Th. Björnssonar til að semja mynd- 
listarsögu Íslands fyrir siðaskipti ........... 
Til Halldórs Halldórssonar prófessors til þess 
að rannsaka íslenzk orðtök ...........0.... 
Til Einars Ól. Sveinssonar prófessors til rit- 
starfa ........0.2.000000 nn nn 
Til Magnúsar Más Lárussonar prófessors til 
þess að rannsaka íslenzka kirkjusögu ....... 

. Til Björns Þorsteinssonar cand. mag. til rann- 
sókna á verzlunarsögu Íslands á 14. og 15. öld 

kr. kr. 
  

  

312 150 
175 000 

65 000 
10 000 

100 000 
15 000 

20 000 

15 000 
75 000 

40 000 

12 000 

20 000 
20 000 

25 000 

20 000 
20 000 
25 000 
25 000 

8000 

8 000 

8 000 

8 000   
8000 | 

1687 150 
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22. Til Bjarna M. Gíslasonar til ritstarfa ........ 10 000 
23. Til dr. Steingríms J. Þorsteinssonar til ritstarfa 8000 
24. Til Steins Dofra ættfræðings ................ 20 400 

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

25. Til Jóns Dúasonar til útgáfu rita hans ...... 60 000 
26. Til útgáfu íslenzkra nýyrða ................ 50 000 
27. Til samningar íslenzkrar orðabókar, gegn 100 

þús. kr. framlagi frá Sátimálasjóði .......... 225 000 
28. Til Jóns Aðalsteins Jónssonar til mállýzku- 

rannsåkna ........0220020000. nn 8000 
29. Til útgáfu héraðssagnarita, eftir tillögum heim- 

spekideildar háskólans ................0...... 40 000 
30. Til Norræna félagsins .............00...0.... 15 000 
31. Til Norræna félagsins vegna dvalarkostnaðar 

nemenda frá Norðurlöndum ................ 14 000 
32. Til stúdentaráðs Háskóla Íslands ............ 10 000 
33. Til stúdentaráðs vegna námskeiða í íslenzku 

máli og bókmenntum fyrir norræna stúdenta 40 000 
34. Til íslenzkra stúdenta í Kaupmannahöfn til fé- 

lagsstarfsemi ...........0.2.0.... 00. 2 000 
35. Til Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn ... 5 000 
36. Til ætt- og mannfræðifélagsins til útgáfu 

manntalsins frá 1816 .............0..00.00.... 10 000 
37. Til útgáfu á Ættum Austfirðinga ............ 20 000 
38. Til héraðsskjalasafna samkv. 1. nr. 7/1947 .. 20 000 
39. Til Ingvars G. Brynjólfssonar vegna íslenzk- 

byzkrar orðabókar (fyrsta greiðsla af fjórum) 25 000 
40. Til Sambands íslenzkra esperantista til út- 

gáfu esperanto-orðabókar ...........0...... 10 000 
41. Til greiðslu kostnaðar við norrænu menning- 

armálanefndina ............2...0.00. 0000... 20 000 
42. Vegna þátttöku Íslands í útgáfu safnrita um 

menningarsögu Norðurlanda til 1550 ........ 30 000 
43. Til íslenzka stærðfræðifélagsins ............ 10 000 
44. Til sr. Jóns Guðnasonar til útgáfu á æviskrám 

Dalamanna ............20.000. 00 sn 10 000 
————/| 1209400 

XII. Til skálda, rithöfunda og listamanna .......... 1260 000 
Af fé þessu skulu Gunnar Gunnarsson og Hall- 

dór Kiljan Laxness njóta 33220 kr. heiðurslauna 
hvor. 

Ad öðru leyti skal 4 manna nefnd, kosin af 
Alþingi, skipta fjárhæð þessari. 

XIII. Til Rithöfundasambands Íslands ............... 15 000 
XIV. Til Bandalags íslenzkra listamanna ............ 20 000 
XV. Til rithöfundasjóðs Kelvins Lindemanns ....... 2500 

enda verði fénu varið til dvalarkostnaðar fyrir 
skandinaviskan rithöfund hér á landi.
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Til kaupa á málverkum úr islenzkri sögu, sam- 

kvæmt ákvörðun menntamálaráðs .............. 
Styrkur til Myndlistaskólans í Reykjavík ...... 
Til myndlistaskóla í Vestmannaeyjum .......... 
Til Arnórs Sigurjónssonar til ritstarfa .......... 
Til Árna G. Eylands til ritstarfa .............. 
Til Benedikts Gíslasonar frá Hofteigi til fræði- 
iðkana ........202000000 0000 
Til Benjamíns Sigvaldasonar til ritstarfa ....... 
Til Ólafs Þorvaldssonar þingvarðar til ritstarfa 

Til Magnúsar Guðnasonar til varðveizlu á tækj- 
um, sem hann hefur fundið upp .............. 
Til Jóhannesar Áskelssonar til rannsókna á ís- 
lenzkum surtarbrandslögum, enda gangi þá stein- 
gervingasafn hans og rit í sambandi við það til 
náttúrugripasafnsins ...........000000000000.0.. 
Til Jens Pálssonar til mannfræðirannsókna .... 
Til Helga Jónssonar bónda til grasafræðirann- 
sókna seeren renees, 
Til Steindórs Steindórssonar til grasafræðirann- 
SÓkNa seeren eee nens rese 
Til Ingimars Óskarssonar til rannsókna á ís- 
lenzkum plöntum ......000000. 0000. 
Til Þórarins Jónssonar tónskálds .............. 
Til Jónasar Tómassonar tónskálds ............. 
Til Jóns Leifs tónskálds ............2000.00... 
Til Árna Björnssonar tónskálds ................ 
Til Ragnars Björnssonar, söngstjóra, til náms í 
hljómsveitarstjórn .......000000000 0000... 
Til Róberts A. Ottóssonar til rannsókna á ís- 
lenzkri kirkjutónlist á þjóðveldistímanum ...... 
Til vísindamanna og fræðimanna samkvæmt út- 
hlutun menntamálaráðs .......00000000 2000... 
Til leiklistarstarfsemi gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi annars staðar að, enda skili 
hlutaðeigandi félög starfsskýrslum til mennta- 
málaráðuneytisins : 

Til Leikfélags Reykjavíkur ................. 
Til Ungmennafélagsins Aftureldingar ........ 
Til Leikfélags Akraness ........00..00.000... 
Til Umf. Skallagríms í Borgarnesi .......... 
Til Leikfélags Ólafsvíkur 2.................… 
Til Ungmennafélagsins Snæfells ............. 
Til Leikfélags Bolungavíkur ................ 
Til Leikfélags Ísafjarðar .................... 
Til Leikfélags Blönduóss ..........0.0000..- 
Til Leikfélags Sauðárkróks .............0... 
Til leiklistarstarfsemi á Siglufirði .......... 

Bæjarstjórn Siglufjarðar skiptir upphæð- 
inni milli Leikfélags Siglufjarðar og Leikfélags 
templara. 
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| 30 000 
30 000 

10 000 

| 8 000 

| 8 000 

8 000 

8 000 

8 000 

10 000 

8 000 

8 000 

8 000 

8 000 

8 000 

15 000 

10 000 

10 000 

15 000 

8 000 

8 000 

180 000 

100 000 

8 000 

8 000 

8 000 

8 000 

8 000 

8 000 

8 000 

8 000 

8 000 

8 000  
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Leikfélags Dalvíkur .................... 
Leikfélags Akureyrar .................. 
leiklistarskóla á Akureyri .............. 
Leikfélags Húsavíkur .................. 
Leikfélags Seyðisfjarðar ................ 
Leikfélags Neskaupstaðar .............. 
Leikfélags Eskifjarðar .................. 
Leikfélags Vestmannaeyja .............. 
Leikfélags Selfoss ...........00000.... 
Leikfélags Eyrarbakka .................. 
Leikfélags Hveragerðis ................. 
Leikfélags Hafnarfjarðar ................ 
Leikfélags Kópavogs .........0.000000.... 

XXXVIII. Til Bandalags íslenzkra leikfélaga ............. 
XXXIX. Til tónlistarstarfsemi, enda sé skilað starfsskýrslu 

til menntamálaráðuneytisins: 
1. Til Tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 

jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Reykjavíkur 
Til Tónlistarskólans í Reykjavík, til söng- 
kennslu .............0.22000 00 

Til tónlistarskóla á Akureyri, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að .. 
Til 
Til 
Til 
Til 
Til 
Til 
Til 

. Til 
Til 
Til 
Til 

tónlistarfélags Ísafjarðar ............... 
tónlistarskóla Siglufjarðar ............. ; 
tónlistarskóla Vestmannaeyja ........... 
tónlistarskóla Hafnarfjarðar ............ 
tónlistarskóla Akraness ................. 
tónlistarskóla Selfoss ................... 
tónlistarskóla á Hvolsvelli .............. 
tónlistarskóla Neskaupstaðar ............ 
tónlistarskóla í Keflavík ............... 
tónlistarskóla Eskifjarðar ............... 

lúðrasveita, gegn jafnmiklu framlagi ann- 
ars staðar að, enda skili hlutaðeigandi félög 
starfsskýrslu til menntamálaráðuneytisins: 
a. 
b. 

o 
B
o
r
 

0
 

Til lúðrasveitar Reykjavíkur .... 50000 
Til lúðrasveitar verkalýðsins í 
Reykjavík .........0..00..00..0.... 10000 
Til lúðrasveitarinnar Svans í 
Reykjavík ............0..20.0.... 10000 
Til lúðrasveitar Stykkishólms ... 10000 
Til lúðrasveitar Ísafjarðar ....... 10000 
Til lúðrasveitar Siglufjarðar .... 10000 
Til lúðrasveitar Ólafsfjarðar .... 10000 
Til lúðrasveitar Akureyrar ...... 20000 
Til lúðrasveitar Húsavíkur ...... 10000 
Til lúðrasveitar Neskaupstaðar .. 10000 
Til lúðrasveitar Vestmannaeyja .. 10000 
Til lúðrasveitar Selfoss ......... 10000 
Til lúðrasveitar Keflavíkur ...... 10000   

70 000 

40 000 

40 000 
20 000 
15 000 
15 000 
10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
10 000 

  

  kr. 

306 000 
125 000
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n. Til lúðrasveitar Hafnarfjarðar .. 10000 
o. Til lúðrasveitar Eskifjarðar ..... 10000 

15. Til Sambands íslenzkra lúðrasveita ......... 
16. Til Páls Ísólfssonar, til þess að starfa að tón- 

listarmálum og efla skilning alþýðu á tón- 
mennt .......00020000 000 

17. Til þess að veita kirkjuorgelleikurum og 
barnakennurum utan Reykjavíkur ókeypis 
kennslu í orgelleik, hljómfræði og söngstjórn 
í kirkjum og barnaskólum, með umsjá söng- 
málastjóra þjóðkirkjunnar .................. 

18. Til Sambands íslenzkra karlakóra .......... 
19. Til landssambands blandaðra kóra og kvenna- 

kóra .......200000.00. sen 
20. Til kirkjukórasambands Íslands til eflingar 

kirkjusöngs í landinu ..........000.0..00..... 
21. Til Kvæðamannafélagsins Iðunnar til upptöku 

rímnalaga á segulband, enda annist þjóðminja- 
safnið vörzlu segulbandanna ............... 

22. Til Mána Sigurjónssonar til náms í orgelleik 
og söngstjórn .......00000.00. 00... 

. Til söng- og tónlistarnáms erlendis, eftir ákvörð- 
un menntamálaráðs ........00000.. ens. 

. Til Elsu Sigfúss söngkonu .......000.00000000.. 
. Til Guðmundu Elíasdóttur söngkonu ........... 
. Til Gerðar Helgadóttur, til náms í höggmyndalist 
. Til Gerðar Helgadóttur, til að læra myndskreyt- 

ingu á gluggum í kirkjur og samkomuhús .... 
. Til Ólafar Pálsdóttur, til náms í höggmyndalist 
. Til Guðmundar Jónssonar söngvara ............ 
. Til Guðrúnar Á. Símonar söngkonu ............ 
. Til Rögnvalds Sigurjónssonar til tónlistarnáms . 
. Til Ingvars Jónassonar til náms í fiðluleik ...... 
. Til Jóhanns Tryggvasonar til að nema hljóm- 

sveitarstjórn .........200000.00.0eceen 

. Til Þórunnar Jóhannsdóttur til tónlistarnáms .. 

. Til Guðrúnar Kristinsdóttur til tónlistarnáms .. 

. Til Sigursveins D. Kristinssonar ............... 
. Til Kristins Hallssonar til rekstrar söngskóla .. 
. Til söng- og óperuskólans í Reykjavík .......... 
. Til Benedikts Benedikz til bókavarðarnáms .... 
. Til Friðriks Ólafssonar stórmeistara ........... 
. Til Friðriks Friðrikssonar æskulýðsleiðtoga, heið- 
urslaun ........0000000e.sessss en 

. Til Vilhjálms Ögmundssonar, á Narfeyri, til stærð- 
fræðiiðkana .........0000000... s.s 

. Til Þorsteins Jónssonar, Laufási í Vestmannaeyj- 
um, Í viðurkenningarskyni fyrir kortlagningu 
fiskimiða við Vestmannaeyjar ........00..0.000.. 

  

    

14. gr. 
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200 000 
10 000 

14 560 

15 000 
18 000 

18 000 

45 000 

10 000 

8 000 

— 608 560 

78 000 
8 000 
8 000 
8 000 

5 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 

8 000 
8 000 
8 000 
8 000 

10 000 
15 000 
8 000 

25 000 

15 000 

8 000 

10 000 
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14. gr. 

kr. kr. 

Til listasafns Einars Jónssonar: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ...............0..0... 31166 
b. Verðlagsuppbót ................. 25868 

— 57 034 
2. Til eldiviðar og ljósa .............00000.... 24 000 
3. Ýmis gjöld ...............0.0.0 00. 55 000 
4. Fyrning ..............0.200 00. 1170 

. — 137 204 
Til eflingar menningarsambands vid Vestur-Is- 
lendinga ............2000000. 00... KELLER 3 000 
Til að semja og gefa út æviskrár Vestur-Islend- 
inga seen nes 50 000 
Til Egilsgarðs að Borg á Mýrum .............. 5 000 
Til trjágarðsins Skrúðs, Núpi í Dýrafirði ...... 5 000 
Til Steinunnar Ólafsdóttur í viðurkenningar- 
skyni fyrir margs konar aðstoð og fyrirgreiðslu 
við Íslendinga í Kaupmannahöfn .............. 12 000 
Til Þorfinns Kristjánssonar prentara í Kaup- 
mannahöfn, til að greiða fyrir heimsóknum 
aldraðra Íslendinga í Danmörku til Íslands .... 1500 
Til Þorfinns Kristjánssonar til útgáfustarfsemi . 5 000 
Kostnaður við friðun Þingvalla, sbr. lög nr. 59 1928 8000 
Til umbóta á Þingvöllum ...........0000000.... 200 000 
Til Vesturheimsblaðanna Lögbergs og Heims- 
kringlu ..............200 0000 32 000 

Til byggðasafns Rangæinga og Vestur-Skaftfell- 
inga til að byggja yfir áraskipið Pétursey ...... 5 000 
Til minningarlundar Jónasar Hallgrímssonar í 
Öxnadal ............0..0 000 5 000 
Til minningarlundar Þorsteins Erlingssonar að 

Hlíðarendakoti ................0....000. 000... 10 000 
Til minningarlundar Elínar Briem við kvenna- 
skólann á Blönduósi ............0.00.00..0.00.... 5 000 
Til minningarlundar Jóns Arasonar við Grýtu. 5 000 
Til Matthíasarfélagsins á Akureyri, gegn a. m. k. 
jafnmiklu framlagi frá Akureyrarbæ ........... 25 000 
Til að reisa höggmynd af Ingólfi Arnarsyni í Rive- 
dal í Noregi ..............0..00. 0... 100 000 

Samtals B. ... 10 746 505      
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I. Biskupsembættið: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ...........000.000 000... 120984 
b. Verðlagsuppbót .......0000000. 0000... 100415 

2. Ljós og hiti í biskupsbústaðnum ............... 
3. Risna .......000.0000 0000 n0 nn 
4. Annar skrifstofukostnaður .................0.... 
5. Ferðakostnaður biskups .........0000000000.000.. 
6. Húsaleiga biskups ..........0000000 0... 0... 

II. Embætti sóknarpresta og prófasta: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ..........000.0. 00... 0 4629870 
b. Verðlagsuppbót .......00000000.0.00.. 3842720 

2. Embættiskostnadur presta ............00.00.00... 
3. Síma- og frímerkjakostnaður presta ............ 
4. Til endurbóta á gömlum íbúðarhúsum á prests- 

setrum seernes 
5. Húsaleigustyrkur presta ............0.00...00..0.. 
6. Prestmötuandvirði, úttektarkostnaður á prests- 

setrum, vextir af seldri prestmötu, jarðabóta- 
greiðslur, girðingar o. fl., sem áður var greitt úr 
prestlaunasjóði (áætlað) .......000200000.00.0. 

7. Til fyrningarsjóðs prestsseturshúsa, sbr. 17. gr. 
laga nr. 38/1947 .........002000 0. 

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

9. Til greiðslu á hempum presta samkv. 24. gr. laga 
nr. 38/1954 .......0020000000 00 

III. Til söngmálastjóra þjóðkirkjunnar: 
1. Grunnlaun ...........20.00.000.0 000 
2. Verðlagsuppbót ..........02000000 0000. 
3. Ferðakostnaður ...........0.0000000 0000... 

IV. Til eflingar kirkjusöngs samkv. ráðstöfun söngmála- 
stjóra ........000.0000ns rs 

V. Húsaleiga vegna söngskóla þjóðkirkjunnar ......... 
VI. Til greiðslu álags vegna afhendingar kirkna til 

safnaða .........202000 0000. seeren eres ensee 
VII. Til að gefa út ársskýrslu þjóðkirkjunnar .......... 

VIII. Til styrktar málgagni fyrir hina íslenzku þjóðkirkju 
IX. Framlag til kirkjubyggingasjóðs samkv. lögum nr. 

43/1954 ........0000 00 
X. Lokagreiðsla af láni til kirkjubyggingasjóðs ........ 

XI. Árgjöld þjóðkirkjunnar til alþjóðakirkjusambanda .. 
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221 399 
12 000 
10 000 
30 000 
25 000 
30 000 

- 328 399 

8472 590 
800 000 
135 000 

600 000 
60 000 

250 000 

35 000 

120 000 

50 000 
———!| 10 522 590 

42 210 
35 034 

5 000 

82 244 

45 000 
8 000 

300 000 
3500 
7 500 

500 000 
325 000 
25 000



. Til kristilegrar æskulydsstarfsemi 
. Til framkvæmda i Skålholti 
. Til kaupa á pipuorgeli í Hóladómkirkju, eftirstöðvar 
. Utanfararstyrkur presta samkv. lögum nr. 18/1931 .. 
. Til eftirlits með kirkjugörðum 
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kr. kr. 
  

20 000 
500 000 
85 000 
16 000 

7 200 
      12 775 433 
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Til atvinnumála er veitt (atvinnumålaråduneyti og iðnaðarmálaráðuneyti): 30. april 
  

A. Landbúnaðarmál. 

Til Búnaðarfélags Íslands, enda samþykki landbún- 
aðarráðherra fjárhagsáætlun félagsins 
Til sama, til kynnisferða bænda 
Til sama, til greiðslu á kostnaði af starfi veiðistjóra .. 
Til búreikningaskrifstofu á vegum Búnaðarfél. Íslands 

Gjöld samkv. jarðræktarlögum: 
A. Vegna I. kafla laganna: 

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

a. Jarðræktarframlög ............0..0.... 13000000 
b. Til framræslu samkv. 11. gr. HI. .... 12000000 

C. Vegna III. kafla laganna: 
a. Til stofnkostnaðar .......00000.00.00.. 500000 
b. Til stjórnar vélasjóðs, sbr. 19. gr. lag- 

anna .....000000 150000 
c. Til eftirlits með vélum ræktunarsam- 

banda og dráttarvélanámskeiða ....... 160000 
d. Til kaupa á nýjum skurðgröfum ..... 350000 

  

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

laganna 
b. Styrkir samkv. 21. gr. laganna, sbr. 1. 29/1948 .... 
sr. 

Til verkfæranefndar ríkisins, enda birti hún árlega 

skýrslu um störf sín 
Til verðlagsnefndar landbúnaðarafurða samkv. 9. gr. 
1. nr. 94 5. juni 1947 
Til búfjárræktar samkv. lögum nr. 54/1957: 
a. Nautgriparækt: 

1. Almennur styrkur til nautgriparæktar- 

sr... 

félaga ........000000 0000 530000 
2. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 

annars staðar að ........000000. 000... 100000 

b. Sauðfjárrækt: 
1. Styrkur til sauðfjárkynbótabúa ........ 40000 
2. Styrkur til sauðfjárræktarfélaga ....... 480000 
3. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 

annars staðar að .......0000.0.000 00... 50000 

c. Hrossarækt: 
1. Til hrossaræktarsambanda ............ 50000 
2. Verðlaunafé á landssýningu ........... 18000 

d. Styrkur til fóðurbirgðafélaga 

  

    

kr. kr. 

2978 700 

20 000 

130 000 

120 000 

1 000 000 

25 000 000 

1160 000 
——-— 27160000 

160 000 

120 000 
—— 280 000 

200 000 

80 000 

630 000 | 

570 000 

68 000 

60 000 :
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16. gr. 

kr. kr. 

e. Til sæðingarstöðva: 
1. Rekstrarstyrkur ..............00000.. 220000 
2. Stofnstyrkur til sæðingarstöðvar SN.E. . 110000 

— 330 000 
——, 1658000 

10. Framlag til búfjártryggingar samkv. 1. nr. 20/1943 .... 60 000 
11. Til tilraunaráðs búfjárræktar 2... 200 000 
12. Til jarðræktartilrauna: 

a. Rekstrarkostnaður .„............0.0000000.000 1100 000 
b. Stofnkostnaður ...........20000000 0000... 475 000 
c. Til framkvæmda á áveitulandi í Flóa ............ 45 000 
d. Til útgáfustarfsemi ...........0.000000.000. 50 000 

— —! 1670 000 

13. Til þess að koma upp syningarreitum í jarðrækt og 
námskeiðum í því sambandi ..........00.00000000.... 500 000 

14. Til umbóta á Reykhólum vegna skipulags staðarins .. 25 000 
15. Framlag samkv. lögum nr. 48/1957, um landnám, ræktun 

og byggingar í sveitum: 
a. Samkv. 5. gr. til landnáms .........0..0000000.... 5 000 000 
b. Samkv. 43. gr. til bygsingarsjóðs sveitabæja ...... 2 500 000 
c. Samkv. 26. gr. til íbúðarhúsa á nýbýlum .......... 1500 000 
d. Samkv. 61. gr. til ræktunarsjóðs ............0.... 1600 000 
e. Samkv. 41. gr. framlag til túnræktar á þeim jörðum, 

þar sem ræktun er skammt á veg komin .......... ö 000 000 
———— 15600000 

16. Til samanburðartilrauna með heyverkunaraðferðir ... 100 000 
17. Til tilraunauppeldisstöðvar fyrir æðarfugl (stofnkostn- 

adur) ......000000202n ennen nse 14 000 
18. Til fyrirhleðslu í Þverá og Markarfljóti ............. 500 000 
19. Til fyrirhleðslu í Kaldaklifsá, Svaðbælisá og Laugará 150 000 
20. Til fyrirhleðslu í Miðskálaá og frå .................. 70 000 
21. Til fyrirhleðslu í Hólmsá á Mýrum, Austur-Skaftafells- 

SYSIU ...............0 000. 500 000 
22. Til fyrirhleðslu í Steinavötnum, Austur-Skaftafellssýslu 70 000 
23. Til fyrirhleðslu, gegn framlagi % kostnaðar annars stað- 

ar að: 
a. Í Kúðafljóti .........0..0.0.0..000. 0. 100 000 
b. Í Laxá í Nesjahreppi í Austur-Skaftafellssýslu .... 50 000 

150 000 
24. Til fyrirhleðslu í Skálm í Álftaveri ................. 30 000 
25. Til sjóvarnargarðs við Álftanes ...................... 100 000 
26. Til sjóvarnargarðs á Akranesi ...........0.....00.... 100 000 
27. Til sjóvarnargarðs í Búðardal ....................... 30 000 
28. Til sjóvarnargarðs í Bessastaðaðsi ................... 100 000 
29. Til sjóvarnargarðs í Borgarfirði eystra ............... 25 000 
30. Til sjóvarnargarðs í Borgarnesi ..................... 50 000 
31. Til sjóvarnargarðs á Eyrarbakka .....,............... 100 000 
32. Til sjóvarnargarðs á Flateyri ..................2..... 250 000 
33. Til sjóvarnargarðs í Gerðum ...............000...... 50 000 
34. Til sjóvarnargarðs í Grenivík ....................... 55 000 
35. Til sjóvarnargarðs í Ólafsvík ....................... 100 000



42. 
43. 

44. 

45. 
. Til garðyrkjufélags Íslands ..........00.0.......000.. 

47. 

48. 

49. 
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Til sjóvarnargarðs á Seltjarnarnesi .......0.00.0.00... 

. Til sjóvarnargarðs við Eiðið í Vestmannaeyjum ...... 

Til landþurrkunar á Stokkseyri .........000.00..0.0.. 

Til landþurrkunar í Vestur-Landeyjum .„.......0.00.. 

. Til landþurrkunar í Austur-Landeyjum .............. 

. Til sandgræðslu: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .........0.00000.. 00... 91175 

2. Verðlagsuppbót ......000000.000. 0... 75674 

Til sandgræðslustöðva .......2.02000000 00... 0... 
Til nýrra sandgræðslugirðinga .......2000.000..... 
Skrifstofukostnaður ........200.000000 0... ..0.0 
Til sandgræðslutilrauna .......0.0000000. 00.00.0000. 
Til fræræktar í Gunnarsholti .......0...0000000.0.. 
Til að gera tilraunir með áburðardreifingu úr flugvél 

Ýmis gjöld ..........0000000 00 enn m
a
 

m
e
 
m
n
 

Til hreinræktunar holdanautgripa ......00000000000.. 

Til raflysingar í Gunnarsholti .......0000000 00... ..00. 

Til skógræktar: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .........0000 000... 299092 

2. Verðlagsuppbót .......00200. 0000... 248246 

Skrifstofukostnaður ........0002000 000... nn... 
Til skógræktarfélaga ........00200000 en. nn... 
Til skóggræðslu ..........00000 0000... 
Til plöntuuppeldis .......20000000 00 nn... 
Til skjólbelta .......0000000000 00 ess nn 
Til skóggræðslu á jörðum einstaklinga ........... 
Til byggingar skógarvarðabústaða .........00..... 
Vextir og afborganir af skuldum ................. þ

ú
 

Til mjólkurbúa og smjörsamlaga ......000000....00... 

Veiðimálaskrifstofan: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........00000 00... 78435 

2. Verðlagsuppbót .....0.00000.0. 0... 65100 

b. Útgáfukostnaður .........000000 0000 ee nennt 
c. Annar kostnaður .........0.....n.es seen 

d. Kostnaður við eldistilraumir .........0..00.00.00... 

Kostnaður við veiðimálanefnd og veiðieftirlit og styrkir 
til fiskræktar ..........002000000. 000 
Kostnaður vegna eyðingar refa og minka samkv. lögum 
nr. 52/1957 ........000000 ess 
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Bunadarkennsla: 
a. Bændaskólinn á Hólum: 

1. Föst laun: 

a. Grunnlaun ................. 153720 

b. Verðlagsuppbót ............ 127587 
281307 

  

  

  
  

  

16. gr. 

kr. kr. 

Til dýralækna: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............00. 0... 440919 
2. Verðlagsuppbót .........0..000 000. 00... 365963 

—- 806 882 
b. Styrkir til tveggja manna til þess að stunda 

dýralækningar samkv. 13. gr. dýralæknalaga 
frá 1947: 
1. Grunnstyrkur .........0..00. 200 38010 
2. Verðlagsuppbót .........0000..00 000... 31548 

— 69 558 
c. Styrkur til einstakra manna til ad stunda | 

dyralækningar: 
1. Grunnstyrkur ..................0....... 20000 
2. Verðlagsuppbót ..........0.00.00 0000... 16600 

—.—— 36 600 
d. Skrifstofukostnaður yfirdýralæknis ............... 15 000 

928 040 
Styrkur til dýralæknisfræðináms erlendis ............ 30 000 
Til kláðalækninga ..............20.002. 0000. 60 000 
Kostnaður við berklapróf í nautgripum .............. 36 000 

Kostnaður við sauðfjársjúkdómavarnir: 
a. Sauðfjársjúkdómanefnd ...........000000.0000.... 335 000 
b. Bætur vegna fjárförgunar, uppeldisstyrkur og aðrar 

bætur og styrkir ...............020000 000. 1680 000 
c. Kostnaður við vörzlu ............000000000 000. 650 000 
d. Nýjar girðingar ..................0.000000 00. 400 000 
e. Viðhald girðinga og endurbætur .................. 850 000 
f. Til rannsókna ..............000 2000. 0 0 585 000 
s. Til niðurgreiðslu vaxta af viðreisnarlánum vegna 

garnaveiki á garnaveikisvæðunum milli Lónsheiðar 
og Öxarfjarðar ................000000 0... 250 000 

h. Til greiðslu vaxtamismunar af lánum vegna fjár- | 
förgunar ................00000200 0. 35 000 

4 785 000 
. Til Norræna búfræðifélagsins ....................... 2 000 
. Til landssambands islenzkra hestamannafélaga ....... 20 000 
. Til hrossaræktarbusins að Kirkjubæ á Rangárvöllum . | 35 000 

Til nautgriparæktarsambanda vegna stofnunar tilrauna- 
búa til afkvæmarannsókna, þó ekki yfir % kostnaðar 300 000 
Til Búnaðarfélags Íslands til undirbúnings landbúnað- 
arsyningar ...........000.0000.n. nn 50 000 

. Til ráðningarstofu landbúnaðarins ................... 65 000 
- Til Baldvins Jónssonar vegna dúnhreinsunartækja .... 80 000
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Stundakennsla .......000000 00... 0... 
Til verklegs náms ......00000000..0.... 
Hiti, ljós og ræsting ...........0000... 
Til verkfærakaupa .......0.000.0.000.. 
Til tilrauna .......000000 000. 
Til viðhalds .......0.000000 0... 0... 
Til kennsluáhalda .........000.00000... 
Til viðhalds og endurbóta á leikfimishúsi 
Annar kostnaður .......0.0000000...0.... 
Fyrning .......020000 000... s

o
 

o
O
 
N
M
R
 

þe
 

fe
d 

b. Bændaskólinn á Hvanneyri: 
1. Föst laun: 

a. Grunnlaun .....0.00000..... 190890 
b. Verðlagsuppbót ............ 158438 

2. Stundakennsla .......00.0000000........ 

3. Til verklegs náms ......000000........ 
4. Hiti, ljós og ræsting ...........0.0.... 
5. Til verkfærakaupa .......00...0...000... 
6. Til verkfærasafns .......00000000.0...0.. 

7. Til tilrauna ......0000000 000... 

8. Viðhald .........00200. en... 
9. Til kennsluáhalda .......000000.00.0.0.. 

10. Til framhaldsdeildar ..........0.00.... 
11. Annar kostnaður .......0.20000.0.00...... 
12. Fyrning .......00000000 0. 

c. Garðyrkjuskólinn á Reykjum: 
1. Föst laun: 

a. Grunnlaun ..........0.0.... 128650 
b. Verðlagsuppbót ............ 106779 

Hiti, ljós og ræsting ........0..0..0.... 
Til kennsluáhalda og verkfærakaupa ... 
Viðhald skólahúsa .......020000000.0... 
Til garðyrkjutilrauna ................. 
Til jarðborana .......0200000. 0... 
Annar kostnaður ........0.0000000...... 
Fyrning ........0000000 0000... R

r
 

63. Húsmæðraskólar utan kaupstaða: 
a. Húsmæðraskólinn að Varmalandi: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ................. 136237 

b. Verðlagsuppbót ............ 113076 

  

15000 
30090 

249313 

  

  

  
715 177 | 

1165 211 
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2. Stundakennsla ..........000000000. 00. 28253 
3. Annar kostnaður ..........00000000.0.. 22000 

4. Viðhaldskostnaður ..........00..0000... 45000 

5. Til viðgerðar á hitaveitu .............. 25000 
369 566 

. Húsmæðraskólinn að Staðarfelli: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ................. 92886 

b. Verðlagsuppbót ............ 71095 
— -—- 169981 

2. Annar kostnaður ..........0.000.0000.0... 90000 
— 259 981 

. Húsmæðraskólinn á Blönduósi: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ................. 157521 

b. Verðlagsuppbót ............ 130741 
——— 288262 

2. Stundakennsla .........0..000..00.00... 2747 
3. Annar kostnaður ...............0...... 32000 

4. Viðhaldskostnaður og hiti ............. 33750 

356 759 
- Húsmæðraskólinn að Löngumýri: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ................. 132456 

b. Verðlagsuppbót ............ 109937 
—— 242393 

2. Annar kostnaður ............0.00...... 25000 

3. Viðhaldskostnaður og hiti ............. 37500 

0 304 893 
„ Húsmæðraskólinn að Laugalandi: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ................. 128913 

b. Verðlagsuppbót ............ 106997 
—— 235910 

2. Stundakennsla ...........0.00.000000.00... 9417 

3. Annar kostnaður ............00......... 18750 

4. Viðhaldskostnaður .................... 10500 

274 577 
. Húsmæðraskólinn að Laugum: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ................. 136237 

b. Verðlagsuppbót ............ 113076 

—.— 249313 
2. Annar kostnaður ..........00.00.0...0... 6500 

3. Viðhaldskostnaður .................... 22500 

278 313 
. Húsmæðraskólinn að Hallormsstað: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ................. 90879 
b. Verðlagsuppbót ............ 75429 

166308
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66. 
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2. Annar kostnaður ........000.00.0.000... 26750 

3. Viðhaldskostnaður og hiti ............. 52500 
— 245 558 

h. Húsmæðraskólinn að Laugarvatni: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ..........0...... 96564 
b. Verðlagsuppbót ............ 80148 

176712 

2. Stundakennsla ........00.0000......0.0.. 42487 

3. Annar kostnaður .........2000000...0.. 30250 

4. Viðhaldskostnaður ........0020.00000.. 48750 
—.— 298 199 

i. Húsmæðraskólinn á Hverabökkum: 

1. Grunnlaun .....2.0000000 0... 24780 

2. Verðlagsuppbót .......0000000 0000... 20567 
— 45 347 

j. Orlofs- og forfallakennsla: 

1. Grunnlaun ........00000 0000 29767 

2. Verðlagsuppbót .......0000.00. 00... 24706 
54 473 

k. Til byggingar skóla ........0000000 00... 0... 400 000 
——— | 2887 666 

Til Kvenfélagasambands Íslands til húsmæðrafræðslu, 

heimilisiðnaðar og garðyrkju ........0000000 00.00.0000. 200 000 

Þar af laun ráðunautar 68021 kr. og til Heimilisiðn- 
aðarfélags Íslands 10 þús. kr. 
Til Heimilisiðnaðarfélags Íslands, til leiðbeiningarstarf- 

semi í heimilisiðnaði ...........00000000 0... 00... 25 000 

Til Ungmennafélags Íslands, til starfsíþrótta ........ 25 000 

Mat á landbúnaðarafurðum: 
a. Laun kjötmatsmanna: 

1. Grunnlaun ........00000 00... 0... 17550 
2. Verðlagsuppbót .....0.00000000 000... 14566 

5 32 116 
b. Laun ullarmatsmanna: 

1. Grunnlaun .........00.0000 0000... 26910 
2. Verðlagsuppbót .......0.0000 00... 22335 

49 245 
c. Ferðakostnaður ..........2020002 0000... 60 000 

— 141 361 

Samtals A. ... 75 407 984 

B. Sjávarútvegsmál. 

Til Fiskifélags Íslands, enda samþykki atvinnumála- 
ráðuneytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins, og félagið sjái 
um útgáfu fiskimannaalmanaks á sinn kostnað ...... 2 967 000 
Til alþjóðahafrannsókna .........000000 000... 00... 127 000 
Til reikningaskrifstofu sjávarútvegsins ............... 65 660 
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Til haf- og fiskirannsókna ............0.00000......0.. 525 000 
Til alþjóðahvalveiðiráðs ..............0.0.00000 00... | 8 300 
Til eftirlits með hvalvinnslustöðvum ................. | 6 800 
Til að leita nýrra fiskimiða ...........0000000000.00.. ' 1600 000 
Til að gera tilraunir með nýjar síldveiðiaðferðir 1900 000 
Til síldarleitar og fiskirannsókna .......0000000000.. 2 000 000 
Til hlutatryggingasjóðs samkvæmt lögum (áætlað) ... 2 200 000 
Vextir af bráðabirgðalánum sildveiðideildar hluta- 
tryggingasjóðs ...............0.00.00.. even 315 000 
Til varnar gegn skemmdum á reknetjum í Faxaflóa af 
völdum háhyrninga, skv. ráðstöfun Fiskifélags Íslands 100 000 
Framlag til Fiskveiðasjóðs Íslands samkv. lögum nr. 
40 frá 1955 ........0..0.00000 00. sv 2 000 000 

Kostnaður við mat á sjávarafurðum: 
a. Fiskmat: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ................. 508299 | 
b. Verðlagsuppbót ............ 403953 | 
c. Aukavinna ........0..0.0.0.. 56100 | 

—— 968352 | 
2. Til afleysinga í sumarleyfum og forföllum — 79015 | 
3. Skrifstofukostnaður ................... 250000 | 
4. Kostnaður við eftirlit með fiskaðgerð 

o. fl. samkvæmt 12. gr. laga um fiskmat 
frá 5. apríl 1948 ........00.000000 000. 8000 

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

6. Kostnaður við námskeið fiskmatsmanna 30000 | 
1. Ferðakostnaður .............0000.00.00. 485000 | 

0 | 1830367 | 

b. Sildarmat: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ................. 34650 
b. Verðlagsuppbót ............ 28759 
c. Aukavinna „............... 4675 

68084 
2. Timakaup matsmanna .........00000... 403000 
3. Annar kostnaður ............000000000.. 95500 

566584 
— Tekjur .............0...0. 00. 200000 

—— 366 584 
c. Laun lýsismatsmanns: 

1. Grunnlaun ...............0.0000 0... 9000 
2. Verðlagsuppbót .......0.0000.0 00... 2070 

11 070 
d. Ferðakostnaður matsmanna ...........0.0000.000.. 220 000 

2428 021 

Samtals B.... 16 242 781



  

  

  

  

  

  

  

103 
16. gr. 

kr. | kr. 

C. Iðnaðarmál. 

1. Til Landssambands iðnaðarmanna .........00........ 150 000 

9. Til iðnaðarmálastofnunar Íslands ..........00000.0... 825 000 
3. Þátttaka í kostnaði við leiðbeiningarstarfsemi á Íslandi 

á vegum E.P.A. og F.O.A. 22.00.0000... 150 000 

4. Til iðnlánasjóðs .........00000000 00 seen 1450 000 

5. Til iðnfræðsluráðs samkv. lögum ..............0..00.. 270 000 

6. Til iðnráða ..........00.0.0.00. ens 30 000 
7. Styrkur til byggingar iðnskóla í Reykjavík, gegn jafn- 

miklu framlagi annars staðar að, allt að ............. 250 000 

8. Styrkur til byggingar iðnskólans í Hafnarfirði ........ 50 000 
9. Styrkur til byggingar iðnskólans á Selfossi ............ 50 000 

10. Til framhaldsnáms iðnaðarmanna erlendis ............ 50 000 
11. Öryggiseftirlit ríkisins: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun .........00200 0000... 262080 
2. Verðlagsuppbót .......0000000. 0000... 217526 | 

-—— 479 606 

b. Þóknun til skoðunarmanna, sem ekki taka föst laun 

úr ríkissjóði (áætlað) .........000000 0000... 65 000 | 

c. Annar kostnaður .........0.0.00 00 0n near 253 000 | 
797 606 

+ Tekjur ...........00.. 0000 nn 797 606 | 

12. Kostnaður við öryggisráð .........02..0000.0.. 0... 40 000 
13. Kostnaður við vörumerkjaskráningu ............0..... 12 000 

Samtals GC. ... 3 327 000 

D. Raforkumál. 

I. Stjórn raforkumála: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ..........000%00 000... 61854 
b. Verðlagsuppbót .......020000000... 51338 

— 113 192 
2. Skrifstofukostnadur ...........0.000000 0000... 70 000 
3. Annar kostnaður .........0.000.0.. 0... 70 000 

253 192 
II. Til undirbúnings rannsókna og áætlana um nýjar 

virkjanir og raforkuframkvæmdir: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ..........00.00% 0... ..0.... 390713 
b. Verðlagsuppbót .......020000000.00.... 324293 

— 715 006 
2. Skrifstofukostnaður ..........00000 0... 0. 0... 120 000 
3. Mælingar og aðstoð .........000000 000... 2 600 000 
4. Annar kostnaður ...........0000.0.. 0... 200 000 

— Tekjur: 3 635 006 
1. Endurgreiðslur og framlög .......... 1400000 
2. Ur raforkusjóði ...........0.00.0.00.... 2235006 

— 3 635 006   
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III. Rafmagnsveitur ríkisins: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ................ 1751688 
b. Verðlagsuppbót ........... 1453907 

3205595 
2. Skrifstofukostnaður ..............00... 1100000 
3. Annar kostnadur, birgdavarzla, bifreidar 

og vélar, vextir, afskriftir og ýmis gjöld 13102475 

17408070 
Þar af greitt af veitum í rekstri ....... 7000000 10 408 070 

4. Rekstrarkostnaður og raforkukaup veitna: 
a. Rafmagnsveitur ríkisins ............ 38000000 
b. Héraðsrafmagnsveitur ríkisins ...... 28000000 

———— 166 000 000 

— Tekjur: 76 408 070 

1. Rekstrartekjur veitna: 
a. Rafmagnsveitur ríkisins ......... 26000000 
b. Héraðsrafmagnsveitur ríkisins ... 25000000 51 000 000 

2. Greitt af nýbyggingum ........000.000.00.00... 8 408 070 
3. Endurgreitt frá viðskiptamönnum ........... 2 000 000 
4. Bráðabirgðalán til greiðslu á rekstrarhalla 

veita serene renerne. 15 000 000 

76 408 070 

IV. Vatnamælingar ..............000 000. 415 000 
V. Til virkjunarrannsókna í stórám landsins .......... 550 000 

VI. Til leiðbeiningar bændum um raforkumál .......... 140 000 
VII. Rafmagnsettirlit ríkisins: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ........000000 000... 297710 
b. Verðlagsuppbót .........000000.0.0.. 247098 

—— 544 808 
2. Skrifstofukostnadur .............0..000.0. 0000... 275 000 
3. Ferðakostnaður ..........0.00.0200 000... en 350 000 
4. Annar kostnaður .............0000000 000... 300 000 

— Tekjur: 1 469 808 

1. Árgjöld rafveitna ................... 1100000 
2. Aðflutningsgjöld o. a. ............... 369808 

1469 808 
VIII. Raforkuráð: TT 

Þóknun og skrifstofukostnadur .................... 30 000 
IX. Raforkusjóður: ................0000.0. 0... 15 000 000 
X. Jarðhitadeild: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun .............0..0 0000... 145447 
b. Verðlagsuppbót ............0........ 120722 266 169 

2. Skrifstofukostnaður ............2.00.000000000.. 120 000 
3. Annar rannsóknarkostnaður .................... 350 000  
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4. Annar kostnaður ....00000reeeeeereeeneeesenee 120 000 

5. Til bortækjakaupa .......00000000 000... 100 000 
6. Rekstrarkostnaður jarðbors .......00000.0....... 5 000 000 
7. Til að gera tilraunir með framleiðslu á þungu vatni 300 000 

———| 6256 169 
XI. Til vatnsmiðlunar við Tungulæk í Landbroti ...... 10 000 

Samtals D. ... BA 22 654 361 

E. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna o. fl. 

I. Atvinnudeild háskólans: 

1. Iðnaðardeild: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun ............... 728835 

2. Verðlagsuppbót .......... 604929 
— 1333764 

b. Til hagnýtra jarðfræðirannsókna og 
iðnaðarrannsókna ........000000.0... 80000 

c. Annar kostnaður ........0.000000.... 480000 

1893764 
= Tekjur af rannsóknum .............. 510000 

— 1 383 764 
2. Fiskideild: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun ..........0.... 774794 

2. Verðlagsuppbót .......... 643070 
—— 1417864 

b. Annar kostnaður .........000000...... 650000 
— 2 067 864 

3. Landbúnaðardeild: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............... 499140 

2. Verðlagsuppbót .......... 414283 
— 913423 

b. Annar kostnaður .........20000000... 525000 

c. Kortlagning jarðvegs ................ 100000 
d. Gróðurkortagerð afréttarlanda ....... 45000 

e. Fjárræktarbúið á Hesti: 1 583 423 

1. Laun ........000.0000000.. 203000 

2. Til stofnkostnaðar ....... 30000 

3. Annar kostnaður ......... 280000 
—— 513000 

— Tekjur .........0000000 0000. 0.... 420000 

f. Tilraunabúið á Varmá: 93 000 
1. Laun ........00002 0000... 105000 
2. Stofnkostnaður .......... 20000 

3. Annar kostnaður ......... 50000 
—— 175000 

— Tekjur .........20002000000 00... 8000 
—.—— 167 000     

A14
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4. Sameiginlegur kostnadur: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............... 141267 
2. Verðlagsuppbót .......... 117249 

258516 
b. Hiti, ljós og ræsting ................ 400000 
c. Til viðhalds húss ............0.0..... 30000 
d. Húsaleiga í leiguhúsnæði ............ 215000 
e. Annar kostnaður .................... 200000 
f. Endurgreiðsla á láni vegna húsnæðis- 

aukningar fyrir byggingarefnarann- 
SÓkmir ...........0000000 0... 275000 

1378516 
— Tekjur frá Happdrætti Háskóla Íslands 

0. fl 20... 650000 
— 728 516 

——| 6023 567 
Til rannsóknaráðs: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ........000000000 0000... 82588 
b. Verðlagsuppbót ..........000000.00... 51699 

— 134 287 
2. Rannsóknarkostnaður ...........0200000 00... 100 000 

3. Til hafísrannsókna ..........2.0.0000 0... 10 000 
4. Til athugunar á vinnslu biksteins í Loðmundar- 

firði .........02.0002 revnerne. 50 000 
5. Til athugunar á heymjölsverksmiðju ............ 100 000 
6. Til kjarnfræðinefndar, til rannsókna á hagnýtingu 

kjarnorku ..........200000 00 sena 100 000 
— 494 287 

Löggildingarstofan: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ...........0.000..0 0000... 156870 
b. Verðlagsuppbót ........000000.00000... 130199 

0 287 069 
2. Annar kostnaður ..........020200000 0... 375 000 

662 069 
== Tekjur .........00.00200020 00 nn 380 000 

— — 282 069 
Verzlunarskólar o. fl.: 

1. Til Verzlunarskóla Íslands ..................... 550 000 
2. Til Samvinnuskólans ............00000 0000... 370 000 
3. Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda ..... 5 000 

925 000 
Framlag til mótvirðissjóðs: 
Vegna tæknilegrar aðstoðar ..........20000000000.... 200 000 
Framlag til norrænnar rannsóknarstöðvar í fræðileg- 
um atómvísindum ...........0.00000 000... 24 000 

Samtals E. ... 7 948 923     
 



107 1959 

  

  

  

    

17. gr. 26 
Til félagsmåla er veitt (félagsmålaråduneyti): 30. april 

kr. kr. 

I. Sveitarstjårnarmål: 
1. Eftirlit med skipulagi bæja og sveitaborpa: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ...........00.00. 0000... 231224 
2. Verðlagsuppbót ......0.00000..0.. 185914 

—— 417 138 

b. Ferðakostnaður við eftirlit .................. 62 000 
c. Mælingarkostnaður, helmingsþátttaka ríkissjóðs 93 500 
d. Annar kostnaður ........2..000..0 0... 0... 140 000 
e. Kostnaður við loftmyndatöku og útteiknun 

korta ..........0 020. 100 000 

812 638 

— Tekjur ........00.0.00 00 812 638 

2. Til jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga ....... 3 000 000 
3. Til Bjargráðasjóðs Íslands ...........00.0.00.0.... 342 700 
4. Til vatnsveitna samkvæmt lögum ............... 600 000 
5. Til vatnsöflunar í Vestmannaeyjum, gegn a. m. k. 

jafnmiklu framlagi Vestmannaeyjakaupstaðar ... 150 000 
6. Til Sambands íslenzkra sveitarfélaga ............ 25 000 

—— 4117700 

II. Húsnæðismál: 
1. Húsnæðismálastofnun ríkisins: 

a. Laun framkvæmdastjóra og húsnæðis- 
málastjórnar .........0000000 0... 250615 

b. Til útrýmingar heilsuspillandi húsnæði, 
sbr. 16. gr. laga nr. 42/1957 ......... 4000000 

c. Kostnaður við skyldusparnað ........ 1000000 
d. Eftirlit samkv. lögum nr. 10/1957 ... 50000 

———— | 5300615 
2. Framlag til byggingarsjóðs kaupstaða og kauptuna | 4000 000 
3. Húsaleigueftirlit ...............0..000.000.0 000... 148 000 

— 9448 615 
III. Vinnumál: 

1. Félagsdómur: 
a. Laun félagsdómsmanna ............. 66000 
b. Annar kostnaður ..........0000002.0.. 4000 
c. Til útgáfu dóma .........000000000... 50000 

— 120 000 
2. Såttanefndir i vinnudeilum: 

a. Laun .........0.202000000 00... 21217 
b. Annar kostnaður ..............2...... 100000 

— 121 217 
3. Vinnumiðlun ...........0.02.0000 0000... 500 000 
4. Til athugunar á starfsgetu og endurþjálfun fatlaðra 15 000 
5. Til Alþýðusambands Íslands ..........0000000.. 150 000 
6. Til Bandalags starfsmanna ríkis og bæja ....... 25 000 
7. Til orlofsheimilis verkalýðssamtakanna ......... 500 000
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8. Kostnaður við framkvæmd orlofslaga ........... 150 000 
9. Framlag tillL.0. ......000000200 000... 0... 257 000 

—— 1838217 
IV. Almannatryggingar: 

1. Framlag samkv. 24. gr. laga nr. 24/1956 ........ 58 600 000 
2. Framlag til sjúkratrygginga samkv. 58. gr. laga nr. 

24/1956 .......20000000 00 18 400 000 
3. Framlag til atvinnuleysistrygginganna samkv. lög- 

um nr. 29/1956 ......2.00000. 0000 24 000 000 
-——-——|101 000 000 

V. Önnur félagsmál: 
1. Ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla: 

a. Styrkur til berklasjúklinga ......... 6021000 
b. Styrkur samkv. 19. gr. laga nr. 66/1939 10000 
c. Laun .......000000 0000 341420 
d. Berklaræktanir ........000000...... 50000 
e. Annar kostnaður .........0.00.0.00.. 125000 
f. Styrkur til sjúklinga annarra en 

berklasjúklinga .......0000000.00.... 26192112 
. 32 739 532 

2. Önnur ríkisframfærsla: 

a. Gjöld samkv. 21. gr., 22. gr. og 23. gr. 
framfærslulaga .........0.0000000.. 150000 

b. Gjöld samkv. 12. gr. laga nr. 87/1947, 
um afstöðu foreldra til óskilgetinna | 
barna .......0000 000. 20000 

c. Til hjálpar nauðstöddum Íslendingum 
erlendis ........200000 000... 20000 

d. Greiðsla með börnum erlendra manna 
samkv. 3. bráðabirgðaákvæði fram- 
færslulaga .......2020000. 000... 2300000 

—— | 2490000 
3. Elliheimili: 

a. Til Elliheimilisins Grundar, Reykjavík 60000 
Skilyrði fyrir styrknum er, að vist- 

menn, sem framfærslusveit eiga utan 
Reykjavíkur, greiði ekki hærri dag- 
gjöld en bæjarmenn. 

b. Til níu elliheimila utan Reykjavíkur, 
40 þús. kr. til hvers .........000.... 360000 

—.—— 420 000 

ban
 

Til Sambands islenzkra berklasjúklinga, þar af 
rekstrarstyrkur vegna læknislauna kr. 91079 .... 394 079 
Til almennra slysavarna ........20.00000.0..... 300 000 
Til Björns Pálssonar til sjúkraflugs ............ 100 000 
Til lífeyrissjóðs togarasjómanna ................ 500 000 
Til barnavinafélagsins Sumargjafar: 
a. Rekstrarstyrkur, gegn a. m. k. tvöföldu 

S
N
 

framlagi frá Reykjavíkurbæ ......... 200000 
b. Til starfskvennaskóla, gegn jafnmiklu 

framlagi annars staðar að ........... 35000     235 000
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Til sumardvalarheimila, dagheimila og vistheimila 

fyrir börn úr bæjum og kauptúnum, gegn jöfnu 
framlagi annars staðar að .........000000000..0.. 200 000 
Byggingarstyrkur til sumardvalarheimilis Rauða- 

krossdeildar Hafnarfjarðar o. fl. ............... 40 000 
. Byggingarstyrkur til barnaheimilis Vorboðans í 
Rauðhólum ..........200000 0020. 25 000 

. Til Barnaverndarfélags Akureyrar, byggingar- 
styrkur ...........22002000 0000. 20 000 
Byggingarstyrkur til Blindrafélagsins í Reykjavík 50 000 
Til heimilishjálpar samkv. lögum nr. 10/1952 ... 150 000 

. Til Kvenréttindafélags Íslands .................… 20 000 
Til ýmiss konar líknar- og hjálparstarfsemi: 
a. Til Rauða Kross Íslands ............ 25000 
b. Til Blindravinafélagsins, til útgáfu 

bóka á blindraletri .................. 20000 
c. Til félagsins Heyrnarhjálpar ........ 10000 
d. Til barnaheimilisins Sólheimum í 

Grímsnesi ..........0000000 000... 50000 
e. Til fávitahælis í Skálatúni .......... 60000 
f. Til styrktarfélags vangefinna ....... 25000 
g. Til styrktarfélags lamaðra og fatlaðra 17000 
h. Til mæðrastyrksnefnda .............. 70000 

Þar af 35 þús. kr. til mæðrastyrks- 
nefnda utan Reykjavíkur. Ráðherra út- 
hlutar fénu. 

i. Til orlofs- og sumardvalar fyrir hús- 
mæður frá barnmörgum heimilum ... 40000 

j. Til styrktar- og sjúkrasjóða samkv. út- 
hlutun félagsmálaráðuneytisins ...... 40000 

— 357 000 

Til Rósu A. Georgsdóttur (lokagreiðsla) ........ 50 000 
Styrkur til neytendasamtaka Reykjavíkur ....... 35 000 
Til Dýraverndunarfélags Íslands ................ 10 000 

. Til ungmennastarfsemi: 
a. Til Ungmennafélags Íslands ......... 75000 

Félagið gefi ríkisstjórninni skýrslu 
um það, hvernig fénu er varið. 

b. Til Ungmennafélags Íslands til skóg- 
ræktar í Þrastaskógi ................ 15000 

c. Til Bandalags íslenzkra skáta ........ 25000 
d. Til Bandalags íslenzkra farfugla ..... 10000 
e. Til Æskulýðsráðs Íslands ............ 15000 

—— 140 000 
38 275 611 

Samtals ... 154 680 143 
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18. gr. 

Til styrktarfjår, lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna, biðlauna 

launa er veitt: 

I. Samkvæmt eftirlaunalögum: 
a. Embættismenn .......000000 000... 

b. Embættismannaekkjur ...............2... 

og heiðurs- 

  

Verðlagsuppbót ... 

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

Aðalheiður Albertsdóttir, fyrrv. kennslu- 

kona .....020000 0000 
Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 
Ágúst Elíasson, fyrrv. yfirfiskmatsm. ... 
Andrés Eyjólfsson, fyrrv. skjalavörður og 

alþm. 0... 
Andrés Johnson, fornminjasafnari ...... 
Andrés Ólafsson, fyrrv. fiskmatsmaður . 
Anna Þórhallsdóttir, fyrrv. aðstoðargjald- 

keri .........2000 00 

Ari Sigurbjörnsson, fyrrv. póstur ....... 
Árni Árnason, fyrrv. héraðslæknir ...... 
Árni S. Bjarnason, fyrrv. húsvörður Al- 

þingis ............00020 00 
Árni G. Eylands, fyrrv. stjórnarráðsfulltr. 
Árni Thorsteinsson, tónskáld ........... 
Arnleif Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 
Ásdís M. Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir 

Ásgeir Jónsson, fyrrv. póstur .......... 
Ásgeir Jónsson frá Gottorp ............ 
Áskell Snorrason, fyrrv. söngkennari ... 
Ásta Magnúsdóttir, fyrrv. ríkisféhirðir .. 
Benedikt Benjamínsson, fyrrv. póstur .. 

Bjarni Jónsson, vígslubiskup .......... 
Bjarni Sigurðsson, fyrrv. póstur ........ 
Björg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 
Björg Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .... 
Björgvin Guðmundsson, tónskáld ....... 
Björn O. Björnsson, fyrrv. sóknarpr. ... 
Björn Einarsson .........00000000..0... 
Björn Guðmundsson, fyrrv. fiskmatsm. .. 
Björn Helgason, fyrrv. fiskmatsm. ..... 
Björn Jakobsson, fyrrv. skólastjóri ..... 
Björn Jósefsson, fyrrv. héraðslæknir .... 
Björn Kristjánsson, fyrrv. póst- og sima- 

afgreiðslumaður ..........0.00..0.0.02.. 
Björn Stefánsson, fyrrv. póstur ........ 

4095.00 
2007.00 
3561.00 

15750.00 
26085.00 
2662.00 

5935.00 
2625.00 
2100.00 

14742.00 
8000.00 
18407.00 
2007.00 
2007.00 
2662.00 
2007.00 

7166.00 
13289.00 
2007.00 
2662.00 

12600.00 
9496.00 

4200.00 
2048.00   

kr. kr. 
  

166 686 
— 165 532 

332 218 
275 740 

607 958 
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Björn Þórðarson, fyrrv. forsætisráðherra 
Bogi Brynjólfsson, fyrrv. sýslumaður .. 

David Jóhannesson, fyrrv. símstjóri og 
póstafgreiðslumaður ................. 

Eggert Stefánsson, söngvari ............ 
Egill Hallgrímsson, fyrrv. barnakennari . 
Egill Tryggvason, fyrrv. póstur ........ 
Eiður Albertsson, fyrrv. barnaskólastjóri 
Eiður Sigurjónsson, fyrrv. kennari .... 
Einar Ástráðsson, fyrrv. héraðslæknir .. 

Einar Einarsson, fyrrv. skipherra ...... 
Eiríkur Albertsson, fyrrv. sóknarprestur 
Eiríkur Stefánsson, fyrrv. sóknarprestur 
Elísabet Eiríksdóttir, fyrrv. kennslukona 
Elísabet Friðriksdóttir, fyrrv. Þbarna- 

kennari .........0.00.0 0000 
Finnbogi Arndal, fyrrv. fulltrúi ........ 
Friðleifur Jóhannsson, fyrrv. fiskmatsm. 
Friðrik Bjarnason, fyrrv. barnaskólastj. 
Geir Sigurðsson, fyrrv. lögregluþjónn ... 
Gísli Eiríksson, fyrrv. póstafgreiðslum. . 
Gísli Sveinsson, fyrrv. sendiherra ...... 
Guðbrandur Björnsson, fyrrv. sóknarpr. 
Guðbrandur Magnússon, fyrrv. forstjóri 
Guðjón Bachmann, fyrrv. vegaverkstjóri 

Guðjón Einarsson, fyrrv. fiskmatsm. ... 
Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur .... 
Guðjón Sigurðsson, fyrrv. póstur ....... 
Guðlaugur Sigmundsson, fyrrv. póstur .. 
Guðmundur B. Árnason, fyrrv. bréfberi . 

Guðmundur Benónýsson, fv. fiskmatsm. . 
Guðmundur Einarsson, fyrrv. fiskmatsm. 
Guðmundur Einarsson, fyrrv. póstafgr.m. 
Guðmundur Gissurarson, fv. fiskmatsm. . 
Guðmundur Guðmundsson, fv. héraðsl. . 

Guðmundur Hannesson, fv. bæjarfógeti . 

Guðmundur Hermannsson, fyrrv. kennari 
Guðmundur Hlíðdal, fyrrv. póst- og síma- 

málastjóri ...........0.00000 00... 
Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur ..... 
Guðmundur Pétursson, fyrrv. póstur ... 
Guðni Stígsson, fyrrv. starfsm. Löggild- 

ingarstofunnar ................0...... 
Guðný Þórarinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 
Guðrún Indriðadóttir, leikkona ......... 
Guðrún Reykholt ..........0000000.0.... 
Guðrún Teitsdóttir, fyrrv. yfirsaumakona 
Gunnlaugur Björnsson, fyrrv. kennari .. 

Guttormur Pálsson, fyrrv. skógarvörður . 

Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur ........ 
Halla Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 

18. gr. 
  

11025.00 
10290.00 

6143.00 
18900.00 
5250.00 
2617.00 
4154.00 
1500.00 
6300.00 

12600.00 
26395.00 
7166.00 
5250.00 

4154.00 
17804.00 
4748.00 
6655.00 
8190.00 
6528.00 
8621.00 
7123.00 
8610.00 
3150.00 
4725.00 
2007.00 
1664.00 
3338.00 
2007.00 
2625.00 
2275.00 
3000.00 
2662.00 

16380.00 
14742.00 
2000.00 

17535.00 
4668.00 
4550.00 

14742.00 
2100.00 
5924.00 
3150.00 
3000.00 
9496.00 
5688.00 
2007.00 
2100.00 

kr. kr.   
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Halldór Hansen, læknir ................ 12000.00 
Halldór Jónsson, fyrrv. yfirfiskmatsm. . 9496.00 
Halldór Kr. Júlíusson, fyrrv. sýslumaður 5324.00 
Halldór Steinsen, fyrrv. héraðslæknir ... 13288.00 
Halldóra Bjarnadóttir, fyrrv. skólastjóri 13650.00 
Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, fv. póstur . 1331.00 
Hallgrímur Jónsson, fyrrv. barnaskólastj. 14885.00 
Hannes Jónsson, fyrrv. póstur .......... 4668.00 
Haraldur Brynjólfsson, fyrrv. fiskmatsm. 2662.00 
Haraldur Leósson, fyrrv. kennari ....... 3413.00 

Haraldur Þórarinsson, fv. sóknarprestur 5688.00 
Helgi Hjörvar, fyrrv. skrifstofustjóri .. 3000.00 
Helgi Jónasson, fyrrv. héraðslæknir .... 3697.00 
Hervald Björnsson, fyrrv. skólastjóri ... 3000.00 
Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ..... 2048.00 
Hólmgeir Jensson, fyrrv. dýralæknir .... 2007.00 
Inga Nielsen Beck, fyrrv. símstöðvarstjóri 4550.00 
Ingibjörg Jóhannsdóttir, fyrrv. kennari . 4748.00 
Ingibjörg Loftsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 2007.00 
Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 2007.00 
Ingibjörg Sigurðardóttir, fv. póstafgr.k. . 3993.00 
Ingimar Baldvinsson, fyrrv. póst- og síma- 

afgreiðslumaður ............000000.... 5688.00 
Ingimundur Steingrímsson, fyrrv. póstaf- 

greiðslumaður .......0.0000000. 0... 5250.00 
Ingiríður Helgadóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 2007.00 
Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir, 

biðlaun ........20000000. 00... 42210.00 
Ingólfur Þorvaldsson, fv. sóknarprestur . 4000.00 
Ingveldur Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 2018.00 
Jakob Kristinsson, fyrrv. fræðslumálastj. 27515.00 
Jakob J. Smári, fv. adjunkt, biðlaun ... 31548.00 
Jes Á. Gíslason, fyrrv. sóknarprestur ... 3338.00 
Jóhann Briem, fyrrv. sóknarprestur .... 7122.00 
Jóhann H. Havsteen, fyrrv. fiskmatsm. . 2374.00 

Jóhann Scheving, fyrrv. kennari ........ 4095.00 
Jóhann Sveinbjörnsson, fyrrv. tollþjónn . 3413.00 
Jóhanna Friðriksdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 4095.00 
Jóhannes Guðmundsson, fyrrv. póstur .. 1931.00 
Jóhannes Jónasson, fyrrv. yfirfiskmatsm. 4154.00 

Jón Árnason, fyrrv. fiskmatsm. ........ 2662.00 
Jón Benjamínsson, fyrrv. fiskmatsm. ... 2007.00 
Jón Eiríksson, fyrrv. skólastjóri ........ 3150.00 
Jón Guðmundsson, fyrrv. skrifstofustjóri, 

biðlaun .........0202000.0 000... 47250.00 
Jón Guðnason, fyrrv. skjalavörður .... 3000.00 
Jón Hallvarðsson, fyrrv. sýslumaður ... 16617.00 
Jón Jónsson, fyrrv. fiskmatsm. ......... 2374.00 
Jón Jónsson, fyrrv. kennari ............ 2100.00 
Jón Kristjánsson, fyrrv. kennari ....... 1000.00 
Jón Sverrisson, fyrrv. fiskmatsm. ....... 6654.00 
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Jóna Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ....... 
Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsm. ..... 
Jónas Eyvindsson, fyrrv. símaverkstjóri . 
Jónas Kristjánsson, fyrrv. héraðslæknir . 
Jónas Rafnar, fyrrv. yfirlæknir ........ 
Jónas Stefánsson, fyrrv. póstur ......... 
Jónas Þorbergsson, fyrrv. útvarpsstjóri . 
Jónína Stefánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 
Jóninna Pétursdóttir, fyrrv. ráðskona .. 
Jórunn Þórðardóttir, fyrrv. handavinnu- 

kennari .........0000000 00... 
Jósef Jónsson, fyrrv. sóknarprestur ..... 
Kári Arngrímsson, fyrrv. póstur ........ 
Karl Einarsson, fyrrv. bæjarfógeti ...... 
Karl Steingrímsson, fyrrv. fiskmatsm. ... 
Kjartan Ólafsson, fyrrv. yfirfiskmatsm. . 
Klemenz Samúelsson, fv. barnakennari .. 
Kristbjörg Þorbergsdóttir, fv. matráðsk. 
Kristín Bjarnadóttir, fv. starfsk. Alþingis 
Kristín Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir .... 
Kristinn Benediktsson, fyrrv. póstafgr.m. 
Kristinn Kristjánsson, Nýhöfn ........ 
Kristjana V. Hannesdóttir, fv. skólastjóri 
Kristjana Jónsdóttir, fyrrv. ritari ....... 
Kristján Albertsson, rithöfundur ....... 
Kristján Sigurðsson, fyrrv. barnakennari 
Kristján Steingrímsson, fyrrv. bæjarfógeti 
Kristján Þorláksson, fyrrv. vitavörður .. 
Lárus Rist, fyrrv. kennari .............. 

Lárus Sigurjónsson, skáld .............. 
M. E. Jessen, fyrrv. skólastjóri ......... 
Magnús Gíslason, fyrrv. skrifstofustjóri . 
Magnús Pétursson, fyrrv. héraðslæknir . 
María Sigurðardóttir, fv. starfsk. Alþingis 
Markús Guðmundsson, fyrrv. verkstjóri 
Marselína Pálsdóttir, fyrrv. kennari .... 
Marsibil Sigurðardóttir, fv. fiskmatsk. .. 
Matthías Guðmundsson, fyrrv. fiskmatsm. 
Matthías Þórðarson, fiskifræðingur ..... 

Matthías Þórðarson, fv. þjóðminjavörður 
Matthildur Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir 
Nikólína Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .... 

Njáll Guðmundsson, fyrrv. póstur ...... 
Oddur Bjarnason, fyrrv. fulltrúi ........ 
Oddur Ívarsson, fv. póstafgreiðslumaður . 
Oddur Valentínusson, fv. leiðsögumaður. 
Ólafur Friðriksson, fyrrv. ritstjóri ..... 
Ólafur Guðmundsson, fyrrv. póstur ..... 
Ólafur Jónsson, fyrrv. dyravörður ..... 
Ólafur Lárusson, prófessor ........00... 
Ólafur Sigurðsson, fyrrv. ráðunautur ... 

18. 
  

2007.00 
2662.00 
3561.00 
6654.00 

29008.00 
2625.00 

19656.00 
2100.00 
2000.00 

8308.00 
7122.00 
2374.00 

20914.00 
2007.00 
9983.00 
2374.00 
1000.00. 
2007.00 
2007.00 
6256.00 
7000.00 
4095.00 

14742.00 
10000.00 
4154.00 

14244.00 
2662.00 
3993.00 

14244.00 
2625.00 
7122.00 

13971.00 
2007.00 
3125.00 
2500.00 
2007.00 
2625.00 

11870.00 
13960.00 
2100.00 

5688.00 

kr. 

gr. 

kr. 
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Olafur Thorarensen, fyrrv. símstjóri .. 
Ólafur E. Thoroddsen, fyrrv. skipaeftir- 

litsmaður ..............0..00.0000.. 
Ólafur Thors, fyrrv. forsætisráðherra ... 
Ólafur Þorsteinsson, læknir ............ 
Ólöf Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 
Páll Ólafsson, fyrrv. ræðismaður ...... 
Páll Sigurjónsson, fyrrv. fiskmatsmaður 
Pétrína Jónsdóttir, fv. starfsk. Alþingis . 
Pétur Pétursson, fyrrv. póstur .......... 
Ragnar Benediktsson, fyrrv. prestur .... 
Ragnheiður Pétursdóttir, fyrrv. ráðuneyt- 

isbókari .............0.0000000 00. 
Ragnheiður Þorsteinsdóttir, fyrrv. yfir- 

röntgenkona ........000000 000 

Rósa Finnbogadóttir, fyrrv. kennari .... 
Rögnvaldur Jónsson, fyrrv. verkstjóri .. 
Sigdór V. Brekkan, fyrrv. kennari ...... 
Sigmundur Þorgilsson, fyrrv. kennari .. 
Sigríður Einarsdóttir, fv. póst- og síma- 

afgreiðslukona ..............0......... 

Sigríður Jónasdóttir, fv. ljósm., Miðhópi 
Sigríður Jónasdóttir, fv. ljósm., Þórshöfn 

Sigríður Magnúsdóttir, fyrrv. kennari ... 
Sigríður Pétursdóttir, fyrrv. kennari. 
Sigrún Laxdal, fyrrv. símafulltrúi ...... 
Sigrún Sigurjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 
Sigtryggur Guðlaugsson, fyrrv. sóknarpr. 
Sigurborg Kristjánsdóttir, fyrrv. kennari 
Sigurður Benediktsson, fyrrv. póstur ... 
Sigurður Fr. Einarsson, fv. fiskmatsm. . 

Sigurður Heiðdal ...................... 
Sigurður Jónsson, fyrrv. fiskmatsm. .... 
Sigurður Nordal, prófessor ............ 
Sigurður Sigfússon, fyrrv. póstur ...... 
Sigurður Sigurðsson, fv. barnakennari . 
Sigurður Sigurðsson frá Kálfafelli, fyrrv. 

kennari „2... 
Sigurður Sigurðsson, fyrrv. sýslumaður . 
Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur ...... 
Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur, Krossi 
Sigurjón Jónsson, fyrrv. sóknarprestur . 
Sigurjón Markússon, fv. sýslumaður ... 
Sigurjón Sigurðsson, fv. yfirfiskmatsm. . 
Sigurmundur Sigurðsson, fyrrv. héraðs- 

læknir ............. 0200 
Snorri Sigfússon, fyrrv. námsstjóri ..... 
Stefán Hannesson, fyrrv. barnakennari . 
Stefán Kristjánsson, fyrrv. verkstjóri .. 
Stefán Stefánsson, fyrrv. húsvörður .... 
Stefán Þorvaldsson, fyrrv. póstur ...... 

18. gr. 
  

2662.00 

3000.00 
31028.00 
5000.00 
2137.00 
5000.00 
2625.00 
6300.00 
3276.00 
5250.00 

12300.00 

11375.00 
3000.00 
2500.00 
1115.00 
2000.00 

3561.00 
2007.00 
2007.00 
5688.00 
3000.00 
1500.00 
2275.00 

18405.00 
7000.00 
2007.00 
2007.00 
5341.00 
2007.00 

12656.00 
3150.00 
6300.00 

3982.00 
3500.00 
2625.00 
2500.00 
4725.00 

18832.00 
6000.00 

4505.00 
5935.00 
5935.00 
2500.00 
2100.00 
2662.00 

kr. kr. 
  

   



b. 
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Steinn Ármannsson, fyrrv. póstur ...... 2843.00 

Steinunn Bjartmarsdóttir, fyrrv. kennari 5688.00 

Svava Þorleifsdóttir, fyrrv. skólastjóri . 748.00 

Sveinn Þorláksson, fyrrv. símstjóri .... 4200.00 

Sæmundur Halldórsson, fyrrv. póstur .. 1187.00 

Thor Brand, fyrrv. umsjónarmaður .... 5935.00 

Tómas Guðmundsson, fyrrv. póstur .... 1638.00 

Trausti Á. Reykdal, fyrrv. fiskmatsm. .. 2660.00 

Tryggvi Jóhannsson, fyrrv. fiskmatsm. . 2625.00 

Valdimar Snævarr, fv. barnaskólastjóri . 10975.00 

Valdis Böðvarsdóttir, fyrrv. simstjóri og 

póstafgreiðslukona ......000000000... 4095.00 

Vernharður Þorsteinsson, fyrrv. mennta- 

skólakennari .......000000 00... 8902.00 

Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur ........ 1331.00 

Vigdís Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 2100.00 

Vigfús Guttormsson, fyrrv. kennari .... 4154.00 

Viktoría Kristjánsdóttir ..........0.00.. 3276.00 

Vilhjálmur Briem, fyrrv. sóknarprestur . 15925.00 

Vilhjálmur Finsen, fyrrv. sendiherra ... 33852.00 

Vilhjálmur Helgason, fyrrv. vitavörður .. 6000.00 

W. Thomas Möller, fyrrv. síma- og post- 

afgreiðslumaður .......020000000.00.... 4748.00 

Wilhelm Erlendsson, fyrrv. póstafgreiðslu- 

madur .....000000 000 6300.00 

Þóra Bjarnadóttir ........00000000 00... 2033.00 

Þórarinn Bjarnason, fyrrv. fiskmatsm. .. 2625.00 

Þórarinn Grímsson, fyrrv. símstjóri og 

vitavörður ........000000 00... 4154.00 

Þórarinn Stefánsson, fyrrv. fiskmatsm. . 2007.00 

Þorbjörn Þórðarson, fyrrv. héraðslæknir 4668.00 

Þórður Jónsson ....0000000. 0... 3150.00 

Þórður Oddgeirsson, fyrrv. sóknarprestur 7166.00 

Þorkell Þorkelsson, fv. veðurstofustjóri 44415.00 

Þorleifur Erlendsson, fv. barnakennari . 2457.00 

Þórný Friðriksdóttir, fyrrv. húsmæðra- 

skólastjóri .....0.000000 00... 7122.00 

Þorsteinn Gíslason, fyrrv. fiskmatsm. .. 2662.00 

Þorsteinn M. Jónsson, fyrrv. skólastjóri 7394.00 

Þorsteinn Þorsteinsson, fv. hagstofustjóri 15238.00 

Þorsteinn Þorsteinsson, fv. sýslumaður . 18442.00 

Þórunn Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 2018.00 

Þorvaldur Þorvaldsson, fyrrv. fiskmatsm. 2662.00 

1761440.00 

Verðlagsuppbót 1461995.00 
— 3 223 435 

Ekkjur: 
Aðalbjörg Jakobsdóttir ............22... 3338.00 
Aðalbjörg Sigurðardóttir .............. 7985.00 

Agnethe Kamban .......0.0200000..0...... 4914.00 
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18. gr. 
  

Anna Bjarnadóttir ..................... 2007.00 
Anna Guðmundsdóttir ................. 1350.00 
Anna Kl. Jónsson .......0000000.0.0.. 2989.00 
Anna Kristjánsdóttir .................. 3982.00 
Anna Ólafsdóttir 2... 3413.00 
Anna Pálsdóttir ...........0.000000. 4914.00 
Anna Sigurðardóttir ................... 9746.00 
Anna Stefánsdóttir .................... 3993.00 
Anna Þorgrímsdóttir .................. 4748.00 
Arndís Sigurðardóttir .................. 2007.00 
Árný Stígsdóttir ........0.00.00....... 2007.00 
Arnþrúður Daníelsdóttir ............... 3413.00 
Ásdís G. Rafnar .......00.0. 0... 6000.00 
Ásdís Þorgrímsdóttir .................. 2007.00 
Áslaug Thorlacius ..................... 6143.00 
Ásta Jónsdóttir, ekkja Bjarna Ásgeirs- 

SONAT lll. 18375.00 
Ásta Jónsdóttir, ekkja L. Norðdals ..... 4550.00 
Ásta Þorvaldsdóttir .................... 2007.00 
Ástríður Eggertsdóttir ................. 9100.00 
Ástríður Magnúsdóttir ................. 1331.00 
Auður Gísladóttir .....................… 3404.00 
Auður Jónasdóttir ..............0....... 12285.00 
Bentína Hallgrímsson .................. 11087.00 
Bergþóra Einarsdóttir .................. 2500.00 
Björg Guðmundsdóttir ................. 2662.00 
Björg Jónasdóttir ............0.......... 4668.00 
Björg Klemenzdóttir .................. 2500.00 
Bryndis Þórarinsdóttir ................ 7122.00 
Camilla Hallgrímsson .................. 5341.00 
Dagbjört Guðjónsdóttir ................ 5000.00 
Dorothea Guðmundsson .........00..... 4668.00 
Edith Möller .............0.0000 00. 3982.00 
Eleanor Sveinbjörnsson ................ 7985.00 
Elin Jónsdóttir ..............0...0....... 3675.00 
Elínborg Vigfúsdóttir .................. 2662.00 
Elísabet Jónsdóttir, ekkja Péturs Guð- 
mundssonar ...........000.00 0... 2007.00 

Elísabet Jónsdóttir, ekkja Ríkharðs Krist- 
mundssonar ..,.........000 000 5935.00 

Elísabet Jónsdóttir, ekkja Sigurðar Björns- 
sonar, fiskmatsmanns ................ 2000.00 

Ellen Einarsson ...........0........... 26904.00 
Ellen Sveinsson .........0.0.02000000 0. 6758.00 
Emilía Benediktsdóttir Kofoed Hansen . 15750.00 
Emilía P. Briem .........0.0..0..... 12285.00 
Estrid Falberg Brekkan ................ 3500.00 
Ethel Arnórsson ........0.000000000... 6143.00 
Finnbjörg Kristófersdóttir ............. 8309.00 
Fríða Hlíðdal ......................... 22727.00 

kr. kr. 
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18. gr. 

kr. kr. 

Guðbjörg Grímsdóttir ..........0.00..... 2625.00 
Guðbjörg Guðmundsdóttir ............. 3675.00 
Guðbjörg Kristjánsdóttir ............... 7985.00 
Guðbjörg Tómasdóttir ..........0.0202.. 3992.00 
Guðfinna Þórðardóttir ................. 1996.00 
Guðlaug Magnúsdóttir .................. 13289.00 
Guðný Björnsdóttir ........000000000... 3982.00 

Guðný Magnúsdóttir #............0..0.... 3600.00 
Guðríður Eiríksdóttir .................. 3338.00 
Guðríður Ólafsdóttir .................. 3747.00 
Guðrún Arinbjarnar .........0.00000... 6143.00 
Guðrún Egilson .......020000000 0000... 13289.00 
Guðrún Jónsdóttir Erlingsson .......... 6655.00 
Guðrún S. Guðmundsdóttir ............ 5935.00 
Guðrún Hálfdánardóttir ............... 2374.00 
Guðrún Hermannsdóttir ............... 2661.00 
Guðrún Jónsdóttir ...........0000000... 7985.00 
Guðrún P. Jónsdóttir ........0.00000.... 7985.00 
Guðrún Oddgeirsdóttir ................ 4748.00 
Guðrún Oddsdóttir .........000000000.. 7115.00 
Guðrún Pétursdóttir, ekkja Benedikts 

Sveinssonar .......0000000. 0... 21622.00 
Guðrún Pétursdóttir, ekkja Sigurgeirs | 

Sigurðssonar .......0020000 0... 5935.00 | 
Guðrún Ragúels ........0.00000 0000... 2007.00 
Guðrún Sveinsdóttir .........2.0.000022.. 12802.00 
Guðrún Þorvarðsson ......000.000000.0.. 10089.00 
Gunnhildur Jónsdóttir ............0.0... 3150.00 
Gunnjóna Jensdóttir .........0.000202.. 2000.00 
Halldóra Ólafsdóttir ...........0.0000... 12285.00 
Halldóra Þórðardóttir ................. 3993.00 
Harriet Jónsson ........0000000........ 2989.00 
Hedvig Blöndal ........0000000 0000... 2007.00 
Helga Arngrímsdóttir .................. 3675.00 
Helga Finnsdóttir ...........0000.0.00... 14244.00 
Helga I. Stefánsdóttir ..............0.... 2007.00 
Hildur Björnsdóttir .........00.00.000.... 5250.00 
Hlíf Böðvarsdóttir ...........00..00.... 4550.00 
Hlín Johnson .......2000000 0000... 13553.00 
Hólmfríður Zoéga .......0000000000.. 6200.00 
Hrefna Ingimarsdóttir .............0.... 7985.00 
Hrefna Jóhannesdóttir ................ 3993.00 
Hulda Þ. Björnæs .......0000000.00.0.... 6300.00 
Ingibjörg Björnsdóttir ................. 4154.00 
Ingibjörg Guðmundsdóttir .............. 4000.00 
Ingibjörg Magnúsdóttir ............22... 4668.00 
Ingunn Hlíðar ..........20000000.00..0..0. 5000.00 
Ingveldur Einarsdóttir ................. 4668.00 
Ingveldur Ólafsdóttir .................. 1996.00 
Jakobína Sigr. Torfadóttir ............. 2843.00 
Jóhanna Kr. Eggertsdóttir Briem ...... 4154.00 
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Jóhanna Jónsdóttir .................... 5935.00 
Jóhanna Linnet ..........0..00000000... 4000.00 
Jóhanna Magnúsdóttir ................. 4668.00 
Jóhanna Pálmadóttir .................. 9446.00 
Jóna Jakobsdóttir „............00.000.... 3413.00 
Jónasína E. Hallgrímsdóttir ............ 5733.00 
Jónheiður Eggerz ..................... 10500.00 
Jónína Jónsdóttir ..................0.... 4000.00 
Júlíana M. Jónsdóttir .................. 5401.00 
Karen Jónsson ..........0000.0000. 00... 6300.00 
Katrin Sveinsdóttir .................... 4154.00 
Klara Helgadóttir ...................... 4748.00 
Kristin Guðmundsdóttir, ekkja Eggerts 

Eggertssonar .........0...000... 0... 3150.00 
Kristin Guðmundsdóttir, vitavarðarekkja  1996.00 
Kristín Pálsdóttir ..................... 3338.00 
Kristin Sigurðardóttir ................. 3561.00 
Kristín Thorberg ............0.000.0..... 2457.00 
Kristin Thoroddsen ............0........ 2457.00 
Kristín Þórarinsdóttir ................. 5935.00 
Kristólína Kragh ...................... 2662.00 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Gísla Lárus- 

SOMAT lll 5036.00 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Skarphéðins 

Þorkelssonar .........0.0.00. 00. 4154.00 
Lára Skúladóttir ..............0.0.0.... 3561.00 
Laufey Vilhjálmsdóttir ................ 15848.00 
Lilja Eyþórsdóttir ..................... 9450.00 
Lovísa Sveinbjörnsson .........00.0.... 20844.00 
Magdalena Ásgeirsdóttir ............... 819.00 
Magnea Magnúsdóttir .................. 10089.00 
Málfríður Árnadóttir .............0..... 2100.00 
Málfríður Jónsdóttir ................... 5341.00 
Margrét Árnadóttir ...................… 5773.00 
Margrét Ásmundsdóttir ................ 2662.00 
Margrét Björnsdóttir .................. 4000.00 
Margrét Blöndal ..........00.000000 0. 4154.00 
Margrét Jónsdóttir frá Hrauni ......... 8704.00 
Margrét Jónsdóttir, vitavarðarekkja .... 2007.00 
Margrét Lárusdóttir ................... 6143.00 
Margrét Kr. Lárusdóttir ............... 2662.00 
Margrét Þórðardóttir ............ ..... 3993.00 
María Guðlaugsson .........0.0000.00... 4914.00 
María J. Klemenz .......00.0000 2007.00 
María Thoroddsen .........00.000000.... 10238.00 
María Tómasdóttir .............0...... 2967.00 
Melitta Urbancic .........0.0.0.0... 5000.00 
Nanna Jónsdóttir ..........0.0000.00.. 5688.00 
Oddný Pétursdóttir ...............0..... 6300.00 
Oktavía Sigurðardóttir ................. 5341.00 
Ólafía Einarsdóttir 2... 7122.00 

kr. kr. 
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Ólafía Finnbogadóttir ................. 
Ólafía Jónsdóttir ........0.0...0.00.0... 
Ólafía Valdimarsdóttir ................ 
Olga E. Jónsson .........000000000.0.. 
Ólína Snæbjörnsdóttir ................. 
Ólína Þorsteinsdóttir ............0..... 
Ólöf Sigurðardóttir .........0.0000.00... 
Ragnheiður Bjarnadóttir ............... 
Ragnheiður Brynjólfsdóttir ............ 
Ragnhildur I. Bjarnadóttir ............. 
Ragnhildur Teitsdóttir ................. 
Ragnhildur Thorlacius ................ 
Ragnhildur Thoroddsen ................ 
Rannveig Tómasdóttir ...........0..... 
Rigmor Ófeigsson ........0.....00.... 
Rósa Eggertsdóttir .................... 
Rósa Jónsdóttir .........0000.0000 00. 
Sesselja Þorsteinsdóttir Clausen ........ 
Sigríður Arnljótsdóttir ................ 
Sigríður Bjarnason .........00000000... 
Sigríður Einarsson ...........00.0000... 
Sigríður Finnbogadóttir ................ 
Sigríður Fjeldsted ..................... 
Sigríður Gísladóttir .................... 
Sigríður Guðmundsdóttir .............. 
Sigríður Jónsdóttir frá Vífilsstöðum .... 
Sigríður Jónsdóttir frá Hvitadal ........ 
Sigríður Kjartansdóttir ................ 
Sigríður Pétursdóttir .................. 
Sigríður Snæbjörnsdóttir .............. 
Sigríður Snæbjörnssen ................. 
Sigríður Þorláksdóttir Arnórsson ...... 
Sigrún Bjarnason .........000000 0000... 
Sigrún Guðbrandsdóttir ................ 
Sigurlaug G. Gröndal .................. 
Sigurlaug Þórey Þorsteinsdóttir ....... 
Sólveig Árnadóttir 20.00.0000... 
Sólveig Eggerz ............00.0000000.. 
Sólveig Pétursdóttir ................... 
Stefanía Hjaltested ............0....... 
Stefanía Stefánsdóttir .................. 
Steinunn P. Eyjólfsson ..........0...2... 
Steinunn Jóhannesdóttir ............... 
Súsanna Friðriksdóttir ................ 
Una Guðmundsdóttir .................. 
Unnur Guðjónsdóttir .................. 
Unnur Skúladóttir ........0.00.000.00.00.. 
Valborg Einarsson .........000000.00.. 
Valborg Haraldsdóttir ....... FR 
Valgerður Halldórsdóttir .............. 
Valgerður Helgadóttir ................. 

18. gr. 
  

1331.00 
3185.00 

6655.00 
3150.00 
6655.00 
3000.00 
4200.00 
1699.00 
7122.00 
7815.00 
3993.00 
5924.00 
3150.00 

5924.00 

2007.00 
10033.00 
3338.00 
1985.00 
5935.00 
3338.00 
5941.00 

20475.00 
1122.00 
4748.00 
2662.00 
5935.00 
2007.00 

17539.00 
5935.00 
3338.00 
6528.00 
3537.00 
3993.00 
5935.00 
2000.00 

10500.00 
6655.00 
6655.00 
5688.00 
9496.00 
5250.00 

kr. kr. 
  

    

1959 

26 
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18. gr. 

kr. kr. 

Valgerður Jóhannsdóttir .............. 3600.00 
Valgerður Ólafsdóttir .................. 4748.00 
Vigdís G. Blöndal .............00.0..0.. 3338.00 
Viktoría Bjarnadóttir .................. 1004.00 
Vilborg Bjarnadóttir .................. 3798.00 
Vilborg Torfadóttir ...................… 2007.00 
Þóra L. Björnsson ...........00002.00... 7122.00 
Þóra Hjartar ............202.000.0..0... 2374.00 
Þóra Jónasdóttir ............0..000.0.... 3413.00 
Þóra Sigfúsdóttir #.................... 3000.00 
Þóra Sigurðardóttir ................... 2007.00 
Þóra Skaftason .........0200000.0. 0... 2007.00 
Þorbjörg Sigmundsdóttir .............. 6655.00 
Þórunn Hafstein .............00..000... 2662.00 
Þórunn Pálsdóttir ..................... 6655.00 
Þórunn Sigurðardóttir ................. 2007.00 
Þórunn Þórðardóttir .................. 1228.00 
Þorvalda Hulda Sveinsdóttir ........... 4154.00 
Þrúður Í. Jónsdóttir ................... 3276.00 
Þuríður Benediktsdóttir ............... 6675.00 
Þuríður Káradóttir .................... 7115.00 
Þuríður Níelsdóttir .................... 5688.00 

1250597.00 
Verðlagsuppbót 1037995.00 

EH 2 288 592 
c. Barnastyrkur: 

Barn Árna sál. Helgasonar, héraðslæknis, Jó- 
hanna Margrét Árnadóttir, f. 1% 1924, sjúk- 
lingur „.........2..02020000 00... 2007.00 

Verðlagsuppbót  1665.00 
— — 3 672 

5 515 699 
III. Framlag ríkissjóðs skv. 10. gr. 1. 64/1955 og 8. gr. 1. 

66/1955 (áætlað) ...........00.0.2000 000 n 12 800 000 
IV. Framlag ríkissjóðs til lífeyrissjóðs hjúkrunarkvenna, 

skv. 12. gr. 1. 65/1955 .......02000000. 0. 158 000 
V. Framlag ríkissjóðs til lífeyrissjóðs ljósmæðra, skv. 

1. gr. I. 114/1940 ...........00.0. 0000 23 500 
VI. Framlag ríkissjóðs til grunnlauna- og vísitöluupp- 

bóta á lífeyri ..............0.20000 000. en 4 800 000 

Samtals 23 905 157     
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19. gr. 

Til óvissra útgjalda o. fl. er veitt: 
  

Launauppbætur að frádregnum vísitölulækkunum .... 
Til útflutningssjóðs ..........0200000 0000... 
Til óvissra útgjalda .............0.000000 0000... 

— 5% lækkun á ýmsum fjárfestingarliðum að upphæð 
samtals 165 950 000 kr. ......00000 000... 

Samtals ... 

kr. kr.   

17 200 000 
152 100 000 

5 000 000 

174 300 000 

8 297 500 
      166 002 500 
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II. KAFLI 

Eignahreyfingar. 

20. gr. 
  

I. Fyrningar ................222000e.eesssses 
IL Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum ......... 

III. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna ......... 

VIII. 
IX. 

þ
u
 

Samtals ... 

Út: 

Afborganir lána ríkissjóðs og ríkisstofnana: 
1. Ríkissjóðslán: 

a. Innlend lán ..............0.0.... 10833419 
b. Lán í dönskum bönkum ........ 486524 

c. Lán í Bandaríkjunum ........... 126500 

2. Lán ríkisstofnana: 

Landssíminn (3. gr. A. 2) .......000.00000.. 

Útlagðir vextir og afborganir af ýmsum lánum 
með ríkisábyrgð, sem eru í vanskilum (áætlað) .. 

. Til eignaaukningar landssímans (3. gr. A. 2) ... 
Til bygginga á jörðum ríkisins ................ 
Til ræktunar á jörðum ríkisins ................ 

. Til byggingar skips vegna Vestmannaeyja og ná- 
lægra hafna, og verði leitað samkomulags við Vest- 
mannaeyinga um stofnframlag og rekstur skipsins 

. 1. Til viðbótarhúsnæðis við ríkisspítalana ...... 
2. Til byggingar fávitahælis ................... 

Til byggingar nýrra vita og vitavarðabústaða ... 
Til flugvallargerða og flugöryggistækja: 

Reykjavíkurflugvöllur ............000.0000... 
Keflavíkurflugvöllur (blindlendingakerfi) . 
Akureyrarflugvöllur ...........0..00.00. 
Egilsstaðaflugvöllur ..................00.0... 
Norðfjarðarflugvöllur ...........0..00000000.. 
Vestmannaeyjaflugvöllur ...........000.000.... 
Ísafjarðarflugvöllur .........0..00.0. 0000. 
Kópaskersflugvöllur ...............00.....0.. 
Vopnafjarðarflugvöllur .................0..... 
Húsavíkurflugvöllur .............0.0.0.0.00.... P

Æ
N
 

St
ik
 

go
 

no
 

på
 

  

  

  

    

kr. kr. 

1 850 000 
100 000 
500 000 

2 450 000 

11 446 443 

3 500 000 

| 14 946 443 

20 000 000 
8 330 000 
1800 000 
200 000 

2 500 000 
4 740 000 

450 000 

—————— | 5 190 000 
1 700 000 

1250 000 
600 000 
825 000 
560 000 
500 000 
600 000 

1200 000 
45 000 
40 000 

150 000
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20. gr. 

kr. kr. 

11. Flugöryggisþjónusta ........0.0.0000.000...0..... 700 000 
12. Ýmislegt ...........0.0.000.. 50 000 

—! 6520 000 
X. Til viðbótarhúsnæðis við rannsóknarstöðina á 

Keldum ..........2...2000 0000 700 000 
XI. Til sjúkraflugvalla ...........0.0.000000 000. 518 000 

KII. 1. Til byggingar heimavistarhúss við Menntaskól- 
ann á Akureyri ...........000000. 0000... 100 000 

2. Til byggingar sjómannaskólans „............. 500 000 
3. Til byggingar kennarabústaðar á Hólum ..... 67 500 
4, Til byggingar menntaskólahúss á Laugarvatni 450 000 
5. Til byggingar Kennaraskóla Íslands .......... 1000 000 
6. Til framkvæmda á Hvanneyri, samkvæmt á- 

kvörðun landbúnaðarráðherra ............... 600 000 
| 2717500 

XIII. Til bygginga á prestssetrum ..............0..... 1700 000 
XIV. Til greiðslu heimtaugargjalda á prestssetrum ... 144 000 
XV. Til útihúsa á prestssetrum ..................0... 720 000 
XVI. Til byggingar embættisbústaða héraðsdómara ... 540 000 
XVII. Til byggingar lögreglustöðvar í Reykjavík ...... 800 000 

XVIII. Til byggingar lögreglustöðvar á Keflavíkurflugvelli 260 000 
XIX. Til byggingar mjólkurhúss á Hólum ............ 35 000 
XX. Til bygginga á skólajörðinni Eiðum .............. 100 000 
XXI. Til að lána til kaupa á dieselrafstöðvum að fengn- 

um tillögum raforkuráðs ....................... 205 000 
XXII. Til byggingar dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn 

og unglinga .................0.0. 00 nn 360 000 
XXIII. Til byggingar tilraunagróðurhúss að Varmá ..... 100 000 
XXIV. Til atvinnu- og framleiðsluaukningar, eftir ákvörð- 

un 5 manna nefndar, er kosin skal hlutfallskosn- 

ingu Í sameinuðu Alþingi ...................... 10 000 000 
XXV. Til byggingar Kjarvalshúss ..................... 500 000 
XXVI. Til byggingar embættisbústaða fyrir dýralækna .. 360 000 

XKXVII. Til aukningar landhelgisgæzlu .................. 6 000 000 

Samtals 86 945 943       
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21. g 

I. Rekstrar 

kr. kr. 

Tekjur 
2. gr. Skattar og tollar ..........00.00000000. 00. 778 600 000 
3. gr. A. (Tekjur af rekstri ríkisstofnana ................ 240 000 000 
— B. (Tekjur af fasteignum ríkissjóðs ............... 10 000 

4. gr. Tekjur af bönkum og vaxtatekjur ............. 2 000 000 
5. gr. Óvissar tekjur .............0.0..000 0 10 000 000 

| 
| 

| 
| 

| 

Samtals ... 1030 610 000 

II. Sjóðs 

kr. 
Inn: 

2.—5. gr. | Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti ................... 1 03u 610 000 
Aðrar innborganir og fyrningar: 

20. gr. I. |Fyrningar ...................0.. 0. ene 1850 000 
— II. | Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum o. fl. ............ 100 000 
— MI. | Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna .................. 500 000 

  Samtals ... 

    1 033 060 000 
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firlit. 

firlit. 
21. gr. 

kr. kr. 

Gjöld 
7. gr. Vextir ..............0 0000 5 353 787 
8. gr. Kostnaður við æðstu stjórn landsins .......... 1338 260 
9. gr. Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkis- 

reikninga ..............0.0.0.000 0000. 8552 797 
10. gr. Til ríkisstjórnarinnar ......................... 31 326 019 
11. gr. A. | Dómgæzla og lögreglustjórn ................... 62 917 597 
—  B. {Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta o. fl.| 25 248 448 
— C. | Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur .. 1285 000 89 451 045 

12. gr. Til læknaskipunar og heilbrigðismála ......... 39 581 244 
13. gr. A. | Vegamál ................... 0 82 976 036 
— B. (Samgöngur á sjó ...........0.00..0 0. 13 855 600 
— C. | Vitamál og hafnargerðir ...................... 23 178 705 
— D. (Flugmál ............0.0... 000. 9 450 523 
— E. | Veðurþjónusta ..............0..00. 0. 4 371 425 
— F. (Ýmis mål ...........0.... 0. … 3267775 137 106 064 

14. gr. A. |Kennslumál ..................0000000 00. 139 639 978 
— B. | Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi 10 746 505 150 386 483 

15. gr. Kirkjumál ..........0000000 12 775 433 
16. gr. A. | Landbúnaðarmál ................0.0.0.0000000000.. 75 407 984 
— B. |Sjávarútvegsmál .................0.00.0 0... 16 242 781 
— C. |Iðnaðarmál .............0.0... 00... 3 327 000 
— D. (Raforkumál ............0.0.0.0.. 00... 22 654 361 
— E. | Rannsóknir í þágu atvinnuveganna o. fl. ...... … 7948923 125 581 049 

(7. gr. Til félagsmála ..........0....00.. 0. 154 680 143 
18. gr. Til eftirlauna og styrktarfjár ................. 23 905 157 
(9. gr. Til óvissra útgjalda o. fl. ...................… 166 002 500 

Rekstrarafgangur ... 84 570 019 

Samtals ... 1030 610 000 

firlit. 

kr. = 

Út: 
—19. gr. (Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstrarreikningi ................ 946 039 981 

Aðrar útborganir: 
0. gr. Afborganir lána, greiðslur vegna ríkisáb. og til eignaaukningar 86 945 943 

Greiðslujöfnuður ... 74 076 

  Samtals ...   1 033 060 000 
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22. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt: 

1. 

II. 

VIL 

VIII. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé því, sem aflað er með samkomum 
' og rennur til eflingar slysavörnum hér við land. 
Að gera ráðstafanir til að flytja brott svo fljótt sem verða má hús þau, 
er standa á lóðinni Kirkjustræti 12, og láta Alþingi lóðina í té til stækk- 
unar þinghúsgarðinum eða til annarra afnota. 

. Að láta Blindravinafélag Íslands fá að láni allt að 10 útvarpstæki til 
afnota fyrir blinda menn, og sé kostnaður, er af þessu leiðir, færður á 
fjárhagsáætlun Viðtækjaverzlunar ríkisins. Enn fremur að lána allt að 
Þremur tækjum til sjúklinga, sem liggja rúmfastir árum saman í heima- 
húsum. 

. Að ákveða, að landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld 
síma árið 1959 hjá allt að 20 blindum mönnum, eftir tilnefningu Blindra- 
félags Íslands. Menn þessir séu heimilisfeður eða vinni einir á vinnustað. 
Að verja allt að 25 þús. kr. í samráði við símamálastjórnina til þess 
að tryggja, að notendur talstöðva á afskekktum stöðum þurfi eigi að 
bera meiri útgjöld af slíkum tækjum en talsímanotendur, sem hafa 
notendasíma landssímans í sveitum. 

- Að verja allt að helmingi af lóða- og jarðaleigum úr Vestmannaeyjum 
árið 1958 til varnar gegn landbroti og uppblæstri í eyjunum, enda sé allt, 
er að því lýtur, gert í samráði við Búnaðarfélag Íslands. 
Að verja afgjöldum af löndum ríkisins í Hveragerði til hitaveitufram- 
kvæmda Hveragerðishrepps. 
Að greiða læknisvitjanastyrki til þeirra læknishéraða, sem eru læknislaus 
þrjá mánuði af árinu eða lengur, og nemi þeir allt að læknislaunum 
Þann tíma, sem héraðið er læknislaust. 
Að greiða 5 þús. kr. til húsmæðraskólans á Hallormsstað fyrir að kenna 
kennslukonum vefnað og 15 þús. kr. til kvennaskólans á Blönduósi til 
tóvinnukennslu. 

Að greiða allt að 60 þús. kr. til þess, að lokið verði byggingu sjómanna- 

heimilis í Vestmannaeyjum, sem verið er að reisa á vegum góðtemplara- 
reglunnar. 

. Að heimila Áfengisverzlun ríkisins að greiða Niels Örum Nielsen, Helga 
Jónassyni, Jóhannesi Björnssyni, Ingunni Kjartansdóttur, Magnúsi 
Sigurðssyni og Helga Jónssyni viðbótareftirlaun, þannig að ásamt lif- 
eyrissjóðsgreiðslu séu eftirlaun þeirra jöfn fullum lífeyrissjóðsgreiðsl- 
um, frá því er þau láta af störfum. 
Að ábyrgjast greiðslu úr ríkissjóði á 74 hluta þeirra áfalla, sem lif- 

eyrissjóður ríkisstarfsmanna kann að verða fyrir vegna aðildar eftir- 
talinna verzlunarskólakennara að lifeyrissjóðnum: Jóns Gíslasonar, Þor- 
steins Bjarnasonar, Gísla Ásmundssonar og Sigurðar Guðjónssonar. 
Að ábyrgjast allt að 50 millj. kr. lán til byggingar fiskvinnslustöðva og 
stöðva til þess að vinna úr landbúnaðarafurðum, þó ekki yfir 60% af 

kostnaðarverðsmati hverrar framkvæmdar. 
Að ábyrgjast allt að 3 millj. kr. lán fyrir síldarverksmiðjur ríkisins 
til að koma upp soðvinnslutækjum við síldarverksmiðjuna á Raufar- 
höfn. 
Að ábyrgjast gegn þeim tryggingum, sem hún metur gildar, allt að 
1.5 millj. kr. lán fyrir Síildarbræðsluna h/f, Seyðisfirði, þó þannig, að 
heildarábyrgðir ríkissjóðs verði ekki hærri en 80% af stofnkostnaði 
verksmiðjunnar. 
Að ábyrgjast gegn þeim tryggingum, sem hún metur gildar, allt að 
10.8 millj. kr. lán, að meðtöldum þegar veittum ábyrgðum, fyrir Sild-
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arvinnsluna h/f, Neskaupstað, þannig að heildarábyrgð ríkissjóðs verði 
þó ekki hærri en 80% af stofnkostnaðarverði. 
Að ábyrgjast allt að 1 millj. kr. lán til síldar- og fiskimjölsverksmiðj- 
unnar á Krossanesi við Eyjafjörð vegna kaupa á heilmjölsvinnslu- 
tækjum. 
Að annast og ábyrgjast rekstur togarans Brimness fyrir Seyðisfjarðar- 
kaupstað til 1. sept. n. k. með það fyrir augum, að afla skipsins verði 
landað sem mest á Seyðisfirði, þó þannig, að rekstrarafkomu þess sé 
ekki stefnt í hættu með löndun aflans þar. Enn fremur að innleysa 
gegn veði í skipinu áhvílandi sjóveðs- og fjárnámskröfur. 
Að ábyrgjast allt að 4 millj. kr. lán fyrir skipasmíðastöðvar til báta- 
smíða innanlands, gegn þeim tryggingum, er hún metur gildar, enda 
greiðist lánið að fullu af stofnláni, sem Fiskveiðasjóður Íslands veitir. 

Ríkisstjórnin setur að öðru leyti nánari skilyrði um ábyrgðir þessar. 
. Að ábyrgjast fyrir Bæjarútgerð Akraness allt að 2 millj. kr. af kaup- 

verði togarans Akureyjar, gegn þeim tryggingum, er hún metur gildar. 
(Endurveiting.) 

. Að ábyrgjast allt að 85% af andvirði þriggja 250 tonna fiskiskipa. 

. Að ábyrgjast 200 þús. kr. lán fyrir Skipasmíðastöð Njarðvíkur h/f til 
smíði báta úr „Deborine“-efni. 

. Að ábyrgjast fyrir Axel Kristjánsson eða væntanlegt hlutafélag í Hafnar- 
firði, gegn þeim tryggingum, sem hún metur gildar, allt að 4320 000 kr. 
lán til kaupa á togara frá Vestur-Þýzkalandi, þó ekki yfir 80% af kaup- 
verði skipsins. 
Að ábyrgjast lán, sem tekið kann að verða til smíða á nýjum flóabát 
fyrir Eyjafjörð og nálægar hafnir, gegn tryggingum, er ríkisstjórnin 
metur gildar, þó ekki yfir 80% af kostnaðarverði skipsins. (Endurveit- 
ing.) 
Að ábyrgjast með þeim skilyrðum, er hún setur, og gegn þeim trygging- 
um, er hún metur gildar, lán til útvegsmanna, sem orðið hafa fyrir tjóni 
vegna þurrafúa í fiskiskipum, og mega lánin samtals nema allt að 
3.5 millj. kr. 
Að ábyrgjast fyrir Siglufjarðarkaupstað allt að 1 millj. kr. rekstrarlán 
vegna síldarverksmiðjunnar Rauðku. 
Að ábyrgjast allt að 8 millj. kr. rekstrarlán til Sementsverksmiðju 
ríkisins. 
Að ábyrgjast allt að 1 millj. kr. lán, er hreppsnefnd Hveragerðishrepps 
tekur til að leggja hitaveitu í þorpið, þó ekki yfir 80% af heildarkostnaði. 
Að ábyrgjast fyrir stjórn stúdentagarðanna í Reykjavík allt að 200 þús. 
kr. lán til endurbóta á stúdentagörðunum. 
Að ábyrgjast allt að 500 þús. kr. lán fyrir Ferðaskrifstofu ríkisins til að 
bæta gistiaðstöðu í landinu. 
Að gefa eftir aðflutningsgjald af snjóbifreiðum og sjúkrabifreiðum til 
almenningsnota svo og aðflutningsgjald af sendiferðabifreið fyrir 

Blindrafélag Íslands og bifreið til starfsemi Styrktarfélags lamaðra og 
fatlaðra. 
Að endurgreiða aðflutningsgjald af brennsluolíum til veðurathugunar- 
skipa í Norðurhöfum. 
Að endurgreiða toll af maniókamjöli, sem flutt verður inn á árinu til 
skepnufóðurs. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld af fiskinetjum úr nylon, að því leyti 
sem þau eru hærri en af öðrum fiskinetjum, sbr. nr. 19a í 50. kafla 
tollskrár. 
Að ákveða, að ef rekstur flugmálanna verður hagkvæmari en gert er 
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ráð fyrir á 13. gr. D., sé heimilt að nota þann mismun til flugvallagerðar 
á árinu 1960. 
Að heimila Ríkisútvarpinu að verja allt að 1.1 millj. kr. af tekjuafgangi 
sínum til að bæta hlustunarskilyrði á Austfjörðum. (Endurveiting.) 
Að leyfa Tóbakseinkasölu ríkisins að setja merki Landgræðslusjóðs á 
tilteknar vindlingategundir og greiða sjóðnum allt að 20 aurum af hverj- 
um vindlingapakka, er hún selur með merki sjóðsins. 
Að leyfa Tóbakseinkasölu ríkisins að setja merki Styrktarsjóðs lamaðra 
og fatlaðra á eldspýtustokka og greiða félaginu allt að 10 aurum af hverj- 
um stokki, er hún selur með merki félagsins. Verðhækkun á eldspýtum 
af þessum sökum skal vera undanþegin smásöluálagningu. 
Að leyfa Grænmetisverzlun landbúnaðarins að ráðstafa til að efla græn- 
metisræktun í landinu helmingi þeirrar fjárhæðar, sem verzluninni ber 
að greiða í leigu eftir hús Grænmetisverzlunar ríkisins. 
Að ábyrgjast gegn þeim tryggingum, er hún metur gildar, allt að 3 
millj. kr. lán fyrir Vopnafjarðarhrepp til að reisa síldarverksmiðju á 
Vopnafirði. 
Að ábyrgjast allt að 2.5 millj. kr. lán, er tekið verður erlendis til kaupa 
á vindu til djúpborunar á gufubor ríkisins og Reykjavíkurbæjar. 
Að kaupa í samráði við jarðhitadeild raforkumálaskrifstofunnar jarð- 
bor, sem notaður verði til jarðhitarannsókna á Norðurlandi. 
Að semja um smíði eða kaup nýs vitaskips, og verði við þá samninga 
höfð hliðsjón af því, að skipið verði jafnframt nothæft til landhelgis- 
gæzlu og björgunarstarfa. 
Að kaupa sanddæluskip, ef viðunandi samningar nást. 
Að ákveða, að ein króna af tekjum landssímans af hverju seldu skraut- 
eyðublaði heillaskeyta skuli renna til Krabbameinsfélags Íslands. 
Að gefa hlutaðeigandi útvegsmönnum eftir þær skuldakröfur, er ríkis- 
sjóður eignast á þá fyrir innlausn á lánum, sem hann er í ábyrgð fyrir 
vegna þurrafúa í fiskiskipum. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld af vísindatækjum, sem inn eru flutt í 
sambandi við rannsóknir alþjóðanefndar jarðeðlisfræðiársins. Sama gildir 
um nauðsynlegt rekstrarefni tækjanna. 

Að lána Rafmagnsveitum ríkisins allt að 28500000 kr. og Sementsverk- 
smiðju ríkisins allt að 14100000 kr. 
Að lána Bjargráðasjóði Íslands 1.5 millj. kr. til að aðstoða bændur við 
kjarnfóðurkaup vegna óþurrkanna s. l. sumar. 
Að ákveða, að 387000 kr. sem geymdar eru i ríkissjóði, til byggingar 
æfingaskóla fyrir kennaraskólann, megi nota til greiðslu byggingarkostn- 
aðar við kennaraskólann. 
Að endurkrefja ekki sérleyfissjóð um rekstrarhalla Ferðaskrifstofu rík- 
isins árin 1952—58, að upphæð 1770533 kr. 

. Að kaupa af Flugfélagi Íslands h/f flugvélaverkstæði við flugskýli nr. 5 
á Reykjavíkurflugvelli, ef samningar takast. 

- Að verja af rekstrarafgangi Viðtækjaverzlunar ríkisins til þess að greiða 
áfallinn rekstrarhalla Þjóðleikhússins. 

. Að veita allt að 200 þús. kr. til greiðslu innlends kostnaðar af áætlunar- 
gerð um saltverksmiðju við jarðhita hér á landi. 
Að verja af framlagi á 19. gr. til útflutningssjóðs fé til að koma í veg 
fyrir verðhækkun erlends áburðar vegna efnahagsráðstafananna á s. 1. ári 
umfram þá verðhækkun, sem orðið hefur á innlendum áburði. 
Að taka til viðbótar þeim lánum, sem um ræðir í 5. gr. laga nr. 94/1956, 
sbr. 1. gr. laga nr. 46/1957, lán, er nemi allt að 14.5 millj. kr., og end-
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urlåna eigendum skipa þeirra, er bar um ræðir, með þeim kjörum, sem 26 
ríkisstjórnin ákveður. 30. apríl 

LVII. Að taka allt að 3 millj. kr. lán vegna aukningar á húsnæði ríkispitalanna. 
LVIII. Aðtaka erlent lán að upphæð allt að 6 millj. dollara. Af þeirri fjárhæð skulu 

eftirtaldar upphæðir endurlánaðar svo sem hér segir: 
Til raforkusjóðs ..............2200 000... 45 millj. kr. 
Til ræktunarsjóðs ............0..000000 00. n sn 25 — — 
Til hafnarframkvæmda ...............0000 000. 00... 28 — — 
og skal nefnd sú, er um getur í 20. gr. XXIV, skipta lánsfénu til einstakra 
hafna. 

23. gr. 
Á árinu 1959 skal greiða 30% uppbót á lífeyri og eftirlaun, þó aldrei á hærri 

fjárhæð en 30 þús. kr. hverjum einstökum lífeyris- og eftirlaunaþega. 

24. gr. 
Ef lög verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1958 og hafa í för með 

sér tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og gjaldamegin sam- 
kvæmt þeim lögum. 

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, til- 
skipunum, forsetaúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda aðeins fyrir 
fjárhagstímabilið. 

Gjört í Reykjavík, 30. apríl 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Guðm. Í. Guðmundsson. 

LÖG 27 
6. mai 

um breyting á lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 
39. gr. laganna orðist svo: 
Sé um að ræða dauðaslys lögskráðra sjómanna, skal auk bóta þeirra, sem 

greiddar eru í eitt skipti fyrir öll, samkvæmt a-, c- og d-lið 38. greinar, greiða 
þessar grunnupphæðir: 

1. Til ekkju eða ekkils, samkv. fyrri málslið a-liðs kr. 37.000.00 
2. Til uppkomins barns eða systkinis, samkv. ec-lið, 

enda hafi hlutaðeigandi verið á framfæri hins látna 
vegna skorts á starfsgetu ...................... — 17.000.00 til 21.000.00 

3. Til foreldris, samkv. d-lið ............000.0...... — 7.000.00 — 21.000.00 
Ef viðbótarbætur þessar nema ekki fullum 12.800.00 krónum samtals fyrir 

hvert einstakt slys, skulu þær hækkaðar í þá upphæð. 
Nú lætur hinn látni ekki eftir sig aðstandendur, sem rétt eiga til viðbótar- 

bóta samkv. 1.—3. tl. þessarar greinar, og skal þá bæta slysið með kr. 12.800.00,
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27 sem skiptast milli barna hins látna, er njóta lífeyris samkv. b-lið 38. gr., ef fyrir 
6. maí hendi eru, ella til dánarbús hans. 

2. gr. 
Við bráðabirgðaákvæði laganna bætist ný málsgrein, er orðist svo: 
Viðbótardánarbætur samkvæmt 39. grein skal greiða fyrir dauðaslys lögskráðra 

sjómanna, sem orðið hafa eftir 31. des. 1958. Jafnframt skal ráðherra setja nýjar 
reglur um áhættuiðgjöld sjómanna samkvæmt 43. gr. laganna og gilda þær frá 
og með Í. janúar 1959. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 6. maí 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Friðjón Skarphéðinsson. 

28 LÖG 
30. apríl 

um breyting á lögum nr. 24 29. marz 1959, um almannatryggingar. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 
b-liður 52. gr. laganna orðist svo: 
Almenn læknishjálp utan sjúkrahúsa hjá samlagslækni sjúklings eða öðrum 

lækni, ef slíkar vitjanir eru heimilaðar í samþykktum samlagsins. Samlagsmenn 
á 1. verðlagssvæði, skv. 10. gr., greiða þó 5 kr. fyrir hvert viðtal á lækningastofu 
og 10 kr. fyrir hverja vitjun. Sama gildir í kaupstöðum og kauptúnum á 2. verð- 
lagssvæði, þar sem læknir starfar auk héraðslæknis, ef sjúkrasamlagsstjórn ákveður, 
að fengnu samþykki tryggingaráðs. Breytist kauplagsvísitala um 10% eða meira, 
skal samræma greiðslurnar þeirri breytingu. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. apríl 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Friðjón Skarphéðinsson.
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LOG 
um heimild fyrir sveitarstjórnir til þess að innheimta með álagi skatta 

og gjöld til sveitarsjóða, sem miðuð eru við fasteignamat. 

Forseti ÍsLanDs 

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

1. gr. 
Heimilt er sveitarstjórnum að ákveða, að innheimta skuli með álagi alla skatta 

og önnur gjöld, sem miðuð eru við gildandi fasteignamat og renna eiga í sveitar- 
sjóði. Þó má aldrei innheimta hærri gjöld af einstakri fasteign eftir þessum lögum 
en þau gátu orðið hæst fyrir 1. maí 1957. Ákvæði þessarar greinar ná þó ekki til 
vatnsskatts. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. april 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Friðjón Skarphéðinsson. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 105 21. desember 1945, um þátttöku Íslands í stofnun 

gjaldeyrissjóðs og albjóðabanka samkvæmt tillögum Bretton Woods fundarins 

og lántöku í því skyni. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 
3. gr. laganna orðist svo: 

Til þess að standa straum af framlögum ríkisins til gjaldeyrissjóðsins og 
alþjóðabankans heimilast ríkisstjórninni að taka innanríkislán, er jafngildi allt 
að 3.5 milljónum dollara. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 9. maí 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gislason. 
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LOG 
um breyting á lögum nr. 33 1929, um bæjarstjórn í Hafnarfirði. 

Forseti ISLANDS 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

1. gr. laganna orðist svo: 

Hafnarfjörður skal vera lögsagnarumdæmi út af fyrir sig með kaupstaðarrétt- 

indum. Takmörk kaupstaðarsvæðisins eru þessi: 

A. 1. Bein lína úr „Balaklöpp“ við vesturenda Skerseyrarmalar í vörðu við veginn 

B. 

frá Hafnarfirði til Reykjavíkur, þar sem hann fer lækkandi ofan af norðurbrún 

hraunsins. 2. Þaðan bein lína í Hádegishól, sem er gamalt hádegismark frá 

Hraunsholti, nálægt í hásuður frá bænum, spölkorn frá hraunjaðrinum. 3. 

Þaðan bein lína í Miðaftanshól, sem er gamalt miðaftansmark frá Vífilsstöðum. 

4. Þaðan í vörðu í neðstu jarðbrú í Kaplakrika. 5. Eftir Kaplalæk í vörðu við 

hraunjaðarinn, beint vestur af stað þeim, þar sem Kaplalæk er nú veiti úr eldri 
farvegi sínum, rétt norðan við Baggalágar, vestur af Setbergslandi. 6. Þaðan 

bein lína í stíflugarð rafstöðvartjarnarinnar. 7. Eftir stiflugarðinum, yfir tjörn- 

ina. 8. Upp með rafstöðvartjörninni að sunnan, þar til kemur að nýju Reykja- 

nesbrautinni. 9. Meðfram norðurbrún nýju Reykjanesbrautarinnar, þar til hún 

sker eignarmarkalínu Setbergs og Hafnarfjarðar, sem er úr stíflugarðinum i 
markaþúfu við gömlu sandgryfjurnar, þ. e. um miðja lóðina nr. 3 við Stekkjar- 
braut. 10. Þá lína í markaþúfu við gömlu sandgryfjurnar. 11. Þaðan í Lækjar- 
botna. 12. Þá í Gráhellu. 13. Þaðan í miðjan Ketshelli. 14. Eftir Selvogsmanna- 
eða Grindaskarðavegi í Kaplatór (Sirandartorfur). 15. Þaðan bein lína í Mar- 
kraka. 16. Þaðan bein lína um Melrakkagil (Markrakagil) að Krýsuvíkurvegi. 
17. Meðfram Krýsuvíkurvegi, þar til kemur að norðurbrún Kapelluhrauns. 18. 
Með norðurbrún Kapelluhrauns að Keflavíkurvegi. 19. Meðfram Keflavíkurvegi 
suður fyrir Kapelluhraun til sjávar. 
Sá hluti jarðanna Krýsuvíkur og Stóra-Nýjabæjar, sem Hafnarfjarðarkaup- 

staður á. 
Allt land innan ofangreindra takmarka telst til lögsagnarumdæmisins. Kaupstað- 

urinn skal setja nægilega mörg varanleg merki, er sýni greinilega takmörk lands- 
ins, og halda þeim við. 

Sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu skal jafnframt vera bæjarfógeti 

kaupstaðarins. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 9. mai 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. SJ   

Friðjón Skarphéðinsson.
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FORSETABRÉF 32 
11. maí 

um þingrof og almennar kosningar til Alþingis 28. júní 1959. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: 

Þar eð Alþingi, 78. löggjafarþings, hefur samþykkt frumvarp til stjórnskipunar- 
laga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 17. júní 1944, ber samkvæmt 
79. gr. stjórnarskrárinnar að rjúfa Alþingi og stofna til almennra kosninga. 

Samkvæmt þessu er Alþingi hér með rofið frá og með 28. júní 1959. Jafnframt 
ákveð ég, að almennar kosningar til Alþingis skuli fara fram þann dag, sunnu- 
daginn 28. júní 1959. 

Alþingi er nú situr, mun verða slitið, er það hefur lokið störfum. 

Gjört í Reykjavík, 11. maí 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

  

(L. S.) 
Emil Jónsson. 

FORSETABRÉF 33 
. . 14. maí 

um þinglausnir. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: 

Alþingi, 78. löggjafarþing, mun ljúka störfum í dag, fimmtudaginn 14. maí 1959. 
Mun ég því slíta Alþingi í dag. 

Gjört í Reykjavik, 14. maí 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) i i 

Emil Jonsson. 

LOG 34 
9. maf 

um heimild handa ríkisstjórninni til ráðstafana vegna aðildar Íslands 

að Gjaldeyrissamningi Evrópu. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að leggja fram 1 milljón Bandaríkjadollara sem 

stofnframlag í Evrópusjóðinn og að taka að láni innanlands samsvarandi fjárhæð 
vegna aðildar Íslands að Gjaldeyrissamningi Evrópu. 

A17 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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34 2. gr. 
9. mai Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán samkvæmt Gjaldeyrissamningi Evrópu, 

er nemi allt að 2 milljónum dollara. 
Auk þess heimilast ríkisstjórninni að taka að láni samkvæmt gjaldeyris- 

samningnum jafnháa fjárhæð því, sem endurgreitt er á hverjum tíma af skuldum 
Íslands í sambandi við Greiðslubandalag Evrópu, allt að 6 milljónum dollara. 
Jafnóðum og lántökuheimildir eru notaðar, skal andvirðið í krónum greitt inn 
á sérstakan reikning í Landsbanka Íslands, seðlabankann, og því varið til endur- 
greiðslu lánanna, og má ekki verja því til annars. 

3. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að semja um endurgreiðslu á skuldum Íslands, 

sem urðu til í sambandi við Greiðslubandalag Evrópu og stofnað var til sam- 
kvæmt heimild í lögum nr. 36 13. apríl 1954, þannig að endurgreiðsla verði innt 
af höndum á allt að 7 árum. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 9. mai 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gíslason. 

35 LÖG 
23. maí um viðauka við lög nr. 28 23. apríl 1946, um virkjun Sogsins. 

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

bykki mínu: 
1. gr. 

Stjórn Sogsvirkjunarinnar er heimilt að taka skuldabréfalán til virkjunar Efra- 
Sogs, allt að kr. 30000000.00 — þrjátíu milljónum króna — enda komi samþykki 
ríkisstjórnarinnar til. 

Ákveða má, að skilmálar bréfanna séu þannig, að upphæð endurgreiðslu og 
vaxta eða annars hvors breytist í hlutfalli við breytingu rafmagnsverðs til neyt- 
enda í Reykjavík frá útgáfudegi bréfanna til gjalddaga. Þessa verðtryggingu má 
miða hvort sem er við einstaka rafmagnstaxta eða vísitölu nokkurra rafmagnstaxta. 

Ríkissjóður og bæjarsjóður Reykjavíkur bera sameiginlega, báðir fyrir annan 
og annar fyrir báða, ábyrgð á skuldbindingum Sogsvirkjunarinnar samkv. lögum 
þessum, en innbyrðis er ábyrgð hvors aðila takmörkuð við eignarhluta hans í Sogs- 
virkjuninni á hverjum tíma, sbr. sameignarsamning, dags. 30. júlí 1949. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 23. maí 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Emil Jónsson.
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LOG 
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. 
Stafliður e) í 1. gr. laga nr. 44 19. júní 1933 orðist svo: 

Einkaleyfið til að reka happdrætti má veita til 1. janúar 1974. Ágóðanum ska! 
varið til að reisa byggingar á vegum Háskóla Íslands. Enn fremur er heimilt að 
verja honum til greiðslu kostnaðar af viðhaldi háskólabyggingarinnar, til fegrunar 
á háskólalóðinni, til þess að koma á fót og efla rannsóknarstöðvar við hinar ýmsu 
deildir háskólans, svo og til að greiða andvirði rannsóknar- og kennslutækja, sem 
háskólinn telur sér nauðsyn að eignast. Leyfishafi greiði í ríkissjóð 20% af nettó- 
ársarði í einkaleyfisgjald. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 23. mai 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Guðm. Í. Guðmundsson. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 102 19. júní 1933, um samþykktir um sýsluvegasjóði. 

Forseti ÍsLanns 

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

1. gr. 

9. gr. laganna orðist þannig: 

Árlega skal veita úr ríkissjóði til sýsluvega upphæð, sem eigi sé lægri en sem 
nemi 6%, af samanlögðu fasteignamatsverði landa og lóða og 3%, af samanlögðu fast- 

eignamatsverði húsa í öllum sýslum, þar sem sýsluvegasjóðsgjald er innheimt. 
Framlag ríkissjóðs skal þó aldrei vera hærra en tvöföld heildarupphæð inn- 

heimtra sýsluvegasjóðsgjalda um allt land næsta ár á undan. 
Vegamálastjóri annast skiptingu á framlagi ríkissjóðs samkv. 1. málsgr. Skal 

framlag til sýslu aldrei vera lægra en hún leggur til sýsluvegasjóðs, miðað við 6% 
fasteignamatsverðs lands og lóða og 3%. fasteignamatsverðs húsa. Að öðru leyti skal 
við skiptinguna aðallega miðað við notkun og lengd sýsluvega í hverri sýslu, en 
jafnframt skal þó höfð hliðsjón af, hve mikill hluti veganna er lagður, ruddur eða 
ekki akfær og með hve háum hundraðshluta sýsluvegasjóðsgjald er innheimt. 
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2. gr. 

Í stað 1. málsl. 11. gr. laganna komi tveir málsliðir, þannig: 

Nú er samþykkt gerð af sýslunefnd, og skal hún þá send samgöngumálaráðherra 

til staðfestingar. Virðist honum hún koma í bága við grundvallarreglur laga eða 

rétt manna eða hafa í för með sér óeðlilega lengingu sýsluvegakerfisins miðað við 

þá venju, sem myndazt hefur í hverri sýslu, er samþykktin endursend án staðfestingar. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi numin 2. gr. laga nr. 50 17. 

maí 1947, um breyting á lögum nr. 102 19. júní 1933, um samþykktir um sýslu- 

vegasjóði. 

Gjört að Bessastöðum, 23. mai 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 68 5. júní 1947, um eftirlit með skipum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
22. gr. laganna orðist þannig: 
Auk hins almenna eftirlits og skyndiskoðana, sem um ræðir í III. kafla, einkum 

20. gr., sbr. og 8. gr., eru skoðunargerðir á skipum tvenns konar: aðalskoðun og 
sérstök aukaskoðun. 

2. gr. 
c-liður 24. gr. orðist þannig: 
Á öllum öðrum skipum ár hvert. 
d-liður sömu greinar falli niður. 

3. gr. 
27. gr. falli niður og greinatalan breytist samkvæmt þvi. 

4. gr. 
28. gr. falli niður og greinatalan breytist samkvæmt því. 

5. gr. 

31. gr. falli niður og greinatalan breytist samkvæmt þvi. 

6. gr. 
53. gr. falli niður og í stað hennar komi ný grein, svo hljóðandi: 

Fyrir skoðanir á skipum, eimkötlum, mælingu á skipum, útgáfu skírteina, endur- 
skoðun smíiðauppdrátta og aðrar skoðanir skal eigandi greiða gjöld til ríkissjóðs 
samkvæmt reglugerð, er ráðherra setur.
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7. gr. 
54. gr. falli niður og i stað hennar komi ný grein, svo hljóðandi: 
Fyrir eftirlit flokkunarfélags eða annars trúnaðarmanns skipaskoðunar ríkisins 

greiðir eigandi þeim, sem hlut eiga að máli. 

8. gr. 
55., 56., 57., 58., 59. og 60. gr. falli niður og greinatalan breytist samkvæmt því. 

9. gr. 
2. mgr. 61. gr. orðist þannig: 

Gjöldin skulu innheimt af skipaskoðun ríkisins eða lögreglustjóra (í Reykjavík 
tollstjóra) á sama hátt og önnur opinber gjöld til ríkisins. 

Gjöldunum fylgir lögveð í skipi, jafnsett lögveði fyrir lestagjald, í eitt ár frá 
því, er gjald var kræft. 

10. gr. 
Þegar lög þessi koma til framkvæmda, skal fella meginmál þeirra svo og lög 

nr. 21 1. marz 1956 og 1. gr. laga nr. 38 8. maí 1957 inn í lög nr. 68 5. júní 1947 og 
gefa þau út svo breytt. 

11. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 28. maí 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. SJ 

  

Emil Jónsson. 

LÖG 

um ítölu. 

Forseti Ístanns 

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

1. gr. 

Sýslunefndum er heimilt að gera samþykktir um ítölu í heimalönd og afréttar- 
lönd fyrir heilar sýslur, einstaka hreppa eða hreppshluta, ef kröfur berast um það 
eða þær telja þess þörf, enda sé fullnægt skilyrðum laga þessara og þess gætt að 
brjóta ekki í bága við lög um sauðfjárveikivarnir. 

2. gr. 
Nú berst sveitarstjórn krafa frá a. m. k. % búenda innan sveitarfélags eða 

afmarkaðs sveitarhluta um, að ítölumat verði framkvæmt á jörðum í sveitinni eða 
sveitarhlutanum eða á afréttarlöndum innan hreppsins, og skal þá boða til fundar 
ábúendur hreppsins eða hreppshlutans um málið. En búendur teljast allir þeir, 
er jörð hafa eða tiltekinn jarðarhluta til ábúðar eða fullra nytja. Skal þess getið 

í fundarboði, hvert mál verði þar til umræðu. Fundur telst lögmætur, ef meira 
en helmingur atkvæðisbærra búenda hreppsins eða hreppshlutans sækir fundinn. 
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39 Enginn einn maður hefur þó fleiri en eitt atkvæði, þótt hann nytji eða búi á 

23. maí tveimur eða fleiri jörðum. Þess skal getið í fundargerð, hve margir búendur séu 

í sveitarfélaginu eða viðkomandi hreppshluta og hve margir hafi mætt á fundinum 

og tekið þátt í atkvæðagreiðslu um fundarefnið. 

Verði samþykkt með meiri hluta atkvæða á lögmætum fundi að óska þess, að 

ítala verði gerð í heimalönd eða afrétt hreppsins, skal málið sent viðkomandi 

sýslunefnd til meðferðar. Nú er fellt við atkvæðagreiðslu að krefjast ítölu, og má 

þá taka málið upp aftur að þrem árum liðnum. 

3 gr. 
Ef verulegar samgöngur búpenings í heimalöndum tveggja eða fleiri samliggj- 

andi hreppa eiga sér stað eða um er að ræða sameiginleg afréttarlönd tveggja eða 
fleiri hreppa, getur fundur, sem haldinn er samkvæmt ákvæðum 2. gr., gert kröfu 
um ítölu í lönd aðliggjandi sveitar eða sveita eða bæjarfélags. Slík krafa skal 
send viðkomandi sveitarstjórn, og er henni skylt að boða til fundar um málið 
innan fjögurra vikna frá þeim tíma, er krafan barst henni í hendur. Fer um lög- 
mæti þess fundar svo sem fyrir er mælt í 2. gr. Fundarályktun skal, svo fljótt 

sem því verður við komið, senda til oddvita sýslunefndar og hreppsnefndar í þeim 

hreppi, sem átti upptök að kröfunni um ítölu. 

Nú fellir sá hreppur eða hreppshluti, að ítala sé gerð, og getur þá sá, er kröf- 
una gerði, skotið málinu til Búnaðarfélags Íslands, sem fer þá með málið eftir því, 
sem segir í 10. gr. þessara laga. 

4. gr. 

Þegar oddvita sýslunefndar hefur borizt fundarályktun um, að ítala skuli gerð, 

og málið hefur hlotið afgreiðslu á fundum í þeim sveitarfélögum, þar sem það hefur 

verið tekið til meðferðar samkvæmt fyrirmælum 3. gr., skal hann boða sýslunefnd 

til fundar, svo fljótt sem ástæður leyfa, til þess að taka ákvörðun um málið. Í 

samþykkt sýslunefndar skal tekið fram, í hvaða lönd ítala skuli gerð, hvenær 

itölunefnd skuli hafa lokið störfum og hvenær samþykktin skuli koma til fram- 

kvæmda. 

5. gr. 

Þegar sýslunefnd hefur gert samþykkt um ítölu, skal hún hlutast til um, að 

ítölunefnd verði skipuð. Ítala skal metin af þrem mönnum. Sýslumaður tilnefnir 

einn mann, er stjórnar matinu og heldur gerðabók, stjórn Búnaðarfélags Íslands 

annan og búnaðarfélag viðkomandi hrepps hinn þriðja. En séu löndin, sem ítölu 

skal gera í, eign tveggja eða fleiri hreppa eða bæjarfélags, skal stjórn viðkomandi 

búnaðarsambands tilnefna þriðja nefndarmanninn. Jafnmargir varamenn skulu 

tilnefndir af sömu aðilum. 

6. gr. 

Svo fljótt sem unnt er, eftir að skipun ítölunefndar hefur farið fram, skal 

formaður kalla nefndina saman til áreiðar á lönd þau, sem um er að ræða. Jafn- 

framt skal hann tilkynna þeim aðilum, er þar hafa hagsmuna að gæta, nær áreiðin 

fari fram, svo að þeim gefist kostur á að mæta eða láta umboðsmenn mæta við 

áreiðina. Áreið er því aðeins lögmæt, að ítölunefnd fullskipuð taki þátt í gerðinni. 

Að áreið lokinni skal nefndin, svo fljótt sem því verður við komið, kveða upp 

úrskurð sinn. Skal hún svo meta ítölu, að fullskipað sé í land, en eigi ofskipað, 

svo að fénaður megi vel þrifast og eigi sé hætta á, að land spillist sakir ofbeitar. 

Skal ákveðið, hve margt búfé megi hafa í högum hverrar jarðar, þegar um ítölu í 

heimalönd er að ræða, og hve mikinn búpening hvert sveitarfélag megi setja á 

afréttarland, þegar um það er að ræða. Búfé skal lagt í einingar, þannig að 9 kindur,
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veturgamlar og eldri, jafngildi einu hrossi eda geldneyti å sama aldri eda tveimur 39 

mjólkurkúm. Hverjum aðila er í sjálfsvald sett, hvort hann fyllir ítölu sína með 23. maí 

einni búfjártegund eða fleirum til samans, þó er ítölunefnd heimilt að ákveða hlut- 

fallstölu einstakra búfjártegunda, ef landið er mjög einhæft. 

Ítala í heimalönd skal miðast við stærð og nothæfi beitilands, þar með talið 

ræktað land, sem notað er til beitar að meira eða minna leyti. 

Jörð, sem afgirt er fjárheldum girðingum, skal undanþegin ítölu í heimaland. 

Nú er hluti jarðarinnar utan girðingar, og skal þá sá jarðarhluti háður ítölu. 

Til þess að ákvarðanir ítölunefndar séu gildar, þurfa allir nefndarmenn að 

vera mættir eða varamenn þeirra og greiða atkvæði. Afl atkvæða ræður úrslitum. 

7. gr. 

Ef innan ítöluumdæmis er kaupstaður eða kauptún, sem hefur umráðarétt 

jarðnæðis, er grasnyt fylgir, hefur það sem heild beitarrétt í heimahögum og afrétt 

í hlutfalli við beitiland sitt, eftir sömu reglum og um getur í 6. og 8. gr. Um rétt 

einstaklinga innan viðkomandi kaupstaðar eða kauptúns fer eins og um venjulegt 

sveitarfélag sé að ræða. Nú er kauptún í landi jarðar, sem er einkaeign, og skal þá 

við ítölumat úthluta jörðinni í heild, þar með talið kauptúnið, það sem henni ber 

í hlutfalli við aðrar jarðir, en íbúar kauptúnsins semji hver fyrir sig við umráða- 

mann jarðarinnar um beitarréttindi í heimalandi og afrétti. 

8. gr. 

Þegar ítölunefnd hefur lokið störfum, skal hún tilkynna viðkomandi sveitar- 

stjórn eða sveitarstjórnum úrskurð sinn, en sveitarstjórn tilkynnir hreppsbúum og 

hefur eftirlit með því, að eigi sé fleira búfé sett í heimalönd eða afrétt en ítölu- 

nefnd hefur ákveðið. Nú er fleira búfé í hreppnum en heimilt er að reka til afréttar, 

og ákveður þá sveitarstjórn, hve mikinn búpening megi reka í afrétt frá hverju 

einstöku býli. Skipting milli jarða í sveitarfélagi eða upprekstrarfélagi miðast við 

hlutfall þess beitarpenings, sem leyfilegt er að hafa í heimalöndum, hafi slíkt mat 

farið fram, ella skal miðað við landverð jarðanna að frádregnum hlunnindum. 

Nota skal elzta fasteignamat, sem við verður komið, en jafnframt tekið tillit til 

þeirra breytinga, sem kunnugt er að orðið hafi á beitarþoli lands, eftir að fast- 

eignamatið var gert. Vilji einhver ekki una úrskurði sveitarstjórnar, má skjóta 

málinu til ítölunefndar, og ræður afl atkvæða úrslitum. 

Nú fyllir sveitarfélag ekki sína ítölu í afréttarland, og er því þá skylt að leyfa 

öðru sveitarfélagi, sem á upprekstur í sameiginlegt afréttarland, að fylla ítöluna, 

enda komi gjald fyrir, sem ákveðið skal af ítölunefnd. Nú hefur ábúandi færri 

fénað í heimahögum en svarar ítölu hans, og má hann þá taka af öðrum fjáreig- 

endum innan sama hrepps, en eigi öðrum nema með samþykki viðkomandi sveit- 

arstjórnar. Sama gildir um eyðijarðir, noti eigandi þær ekki fyrir eigin fénað. Hafi 

hreppsbúar ekki þörf nytja landsins, en sveitarstjórn synjar jarðeiganda að taka 

fénað utanhrepps, getur landeigandi krafizt beitarleigu eftir mati ítölunefndar. 

9. gr. 

Nú eru verulegar samgöngur búfjár í löndum tveggja eða fleiri samliggjandi 

lögsagnarumdæma, þannig að sýslunefnd, sem vill ákveða ítölu í lönd innan sýsl- 

unnar, telur nauðsynlegt, að jafnframt sé gerð ítala í lönd nágrannahéraðs eða 

bæjarfélags, og getur hún þá gert kröfu til Búnaðarfélags Íslands um, að málið 

verði tekið upp á þann hátt, er segir í 10. gr. Stjórn Búnaðarfélags Íslands er þá 

skylt að taka málið til athugunar, og komist hún að þeirri niðurstöðu, að ítölu sé 

þörf, skal ítölumat fara fram. Til þess að meta ítölu í landssvæði, sem er innan
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39 tveggja eða fleiri lågsagnarumdæma eða er eign fleiri en eins lögsagnarumdæmis, til- 
23. maí nefnir stjórn Búnaðarfélags Íslands þrjá menn, og skulu þeir starfa samkvæmt 

ákvæðum laga þessara. 

10. gr. 
Búnaðarfélag Íslands skal hafa eftirlit og fylgjast vel með notkun afrétta og 

heimalanda. Komi í ljós rýrð í afréttarfénaði og séu líkur taldar fyrir því, að hún 
geti stafað af ofbeit á afréttum og öðrum sumarhögum, skal stjórn Búnaðarfélags 
Íslands láta rannsaka, hvort um ofbeit sé að ræða, enda hafi viðkomandi sýslunefnd 
ekki tekið málið fyrir. 

Rannsókn þessi skal framkvæmd af þriggja manna nefnd. Í nefndinni eiga sæti: 
sandgræðslustjóri, eða maður tilnefndur af honum, einn maður tilnefndur af við- 
komandi búnaðarsambandi og einn maður tilnefndur af stjórn Búnaðarfélags Ís- 
lands, og er hann formaður nefndarinnar. 

Þyki nefndinni auðsætt, að um ofbeit sé að ræða, sem ekki er framkvæmanlegt 
að bæta úr með ræktun landsins, skal stjórn Búnaðarfélags Íslands hlutast til um 
við viðkomandi sýslunefnd, að hún láti gera ítölu í landið. 

Hafi viðkomandi aðilar vanrækt að taka málið fyrir eða liggi land það, sem 
um er að ræða, innan tveggja eða fleiri lögsagnarumdæma, getur stjórn Búnaðar- 
félags Íslands ákveðið, að ítala verði gerð. Skipar hún þá þrjá menn í ítölunefnd, 
svo sem ákveðið er í 9. gr. 

11. gr. 
Ef ítala einhverrar jarðar verður svo lág, að Búnaðarfélag Íslands telji jörðina 

eigi geta borið lífvænlegt bú, þá getur eigandi krafizt þess, ef samningar nást eigi, 
að ríkið kaupi jörðina fyrir matsverð samkvæmt eignarnámslögunum. 

12. gr. 
Kostnaður við störf ítölunefndar greiðist samkvæmt reikningi af sveitarfélagi, 

sem hlut á að máli. Nú er ítala gerð í lönd tveggja eða fleiri hreppa eða bæjar- 
félags, og skiptist þá kostnaðurinn milli þeirra eftir meðaltalstölu fjallskilaskylds 
penings í hreppnum eða bæjarfélaginu síðastliðin fimm ár. Sá aðili, er átti upp- 
tök kröfunnar um ítölu, greiði kostnaðinn til formanns ítölunefndar, en kröfu- 
rétt á hann á endurgreiðslu frá öðrum á þeim hluta, er Þeim ber að greiða. Verði 
ágreiningur um upphæð reiknings ítölunefndar eða skiptingu kostnaðar milli sveit- 
arfélaga, sker Búnaðarfélag Íslands úr. 

13. gr. 
Vilji einhver, sem hlut á að máli, ekki una úrskurði ítölunefndar, getur hann 

krafizt þess innan fjögurra vikna frá uppkvaðningu ítöluúrskurðar, að yfirítölu- 
mat skuli fara fram. Krafan sendist landbúnaðarráðherra, sem skipar þrjá menn 
til yfirítölumats, og sé einn þeirra formaður. Fer um framkvæmd yfirmats eftir 
fyrirmælum laga þessara. 

Kostnaður við yfirmat greiðist samkvæmt því, sem ákveðið er í 19. gr., ef 
matið breytist um 10 af hundraði eða meira. Að öðrum kosti greiðist hann af 
þeim, er krafðist yfirmats. 

14. gr. 
Ef beitarþol lands breytist eða fimm ár eru liðin frá því að samþykktir um 

ítölu öðluðust gildi, er skylt að taka ítölumatið til endurskoðunar, ef þess er 
krafizt af a. m. k. % ábúenda í sveitarfélagi, sem hlut á að máli, eða af stjórn 
Búnaðarfélags Íslands. Skal þá ítölunefnd skipuð á ný eftir fyrirmælum laga þessara. 
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15. gr. 39 

Lög þessi skal endurskoða eigi síðar en 1963. 23. maí 

16. gr. 

Ráðherra setur nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara með reglugerð. 

17. gr. 

Brot gegn ákvæðum laga þessara, reglugerða og samþykkta, sem settar verða 

samkvæmt þeim, varða sektum frá kr. 500—50000, og skal fara með mál út 

af þeim sem almenn lögreglumál. 

18. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 85 frá 16. des. 1943, um ítölu, lög 

nr. 43 frá 23. febr. 1945, um breyt. á þeim lögum, svo og önnur lagaákvæði, er kunna 

að brjóta í bága við lög þessi, sbr. þó niðurlag 1. gr. þessara laga. 

Nú eru gerðar samþykktir um ítölu samkv. lögum þessum, og falla þá úr gildi 

eldri ákvæði, sem sett hafa verið með samningum eða á annan hátt, um ítölu í lönd 

einstakra manna eða viðkomandi sveitarfélaga. 

19. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 23. mai 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
  

(L. S.) 
Friðjón Skarphéðinsson. 

LÖG 40 
. La .. 

La . . 23. maí 

um breyting á lögum nr. 46 14. apríl 1954, um tekjuskatt og eignarskatt. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Í stað orðanna „tvö ár“ í 2. mgr. e-liðar 7. gr. laganna komi: þrjú ár. 

2. gr. 

Upphaf 10. gr. laganna orðist svo (og breytist stafliðir greinarinnar í samræmi 

við það): 

Frá tekjum skal draga, áður en skattur er á þær lagður: 

a. Atvinnutekjur þær, er skattþegn hefur aflað sér með eftir-, nætur- og helgi- 

dagavinnu við störf í þjónustu útflutningsframleiðslunnar og ekki eru orlofs- 

skyldar. Atvinnurekendum skal skylt að láta skattyfirvöldunum í té vinnu- 

skýrslur, er sýni glögglega, hver hluti af greiðslum til starfsmanna þeirra falli 

undir þetta ákvæði. Einnig skulu launþegar gera grein fyrir því á skattframtali 

sínu, hvort einhver hluti tekna þeirra, og þá hvað mikill, eigi að falla undir 

þetta ákvæði. 
A 18
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Ráðherra ákveður í reglugerð, hver störf falli undir þetta ákvæði, og skal þá við 
það miðað, að það verði einungis bein störf við framleiðsluvöruna sjálfa. 
Ákvæði þessi skulu koma til framkvæmda frá og með 1. jan. 1960. 
h-liður 10. gr. laganna orðist svo: 
Fæðiskostnað sjómanna á íslenzkum fiskiskipum, ef þeir þurfa sjálfir að sjá 

sér fyrir fæði. Við ákvörðun þess kostnaðar sé farið eftir mati skattyfirvalda á 
fæði til tekna. 

Einnig skal draga frá tekjum sjómanna á íslenzkum fiskiskipum, þar með töld- 
um sel- og hvalveiðiskipum, kr. 500.00 á mánuði vegna hlifðarfatakostnaðar, og 
miðast frádrátturinn við þann vikufjölda, er þeir eru háðir greiðslu slysatrygg- 
ingariðgjalda sem fiskimenn. Þá skal og sömu aðilum veittur sérstakur frádráttur, 
kr. 1500.00 fyrir hvern mánuð, reiknað á sama hátt, enda hafi þeir verið skipverjar 
á þess konar skipum í a. m. k. 3 mánuði á viðkomandi skattári. 

Hlutaráðnir menn skulu og njóta frádráttar samkv. 2. málsgr. þessa stafliðar, 
þótt þeir séu eigi lögskráðir, enda geri útgerðarmaður skattanefnd fullnægjandi 
grein fyrir, hvernig hlutaskiptum er farið og yfir hvaða tímabil launþegi hefur 
tekið kaup eftir hlutaskiptum. 

3. gr. 
63. gr. laganna orðist svo: 
Við ákvörðun tekjuskatts árið 1959 af tekjum ársins 1958 skal veita sérstaka 

lækkun á tekjuskatti öllum hjónum, sem hafa 2 börn á framfæri og undir 55500 kr. 
í hreinar tekjur. Hjá þessum hjónum, er hafa 54500 kr. hreinar tekjur eða lægri, 
skal lækkunin nema 50%. Nemi tekjurnar yfir 54500 kr., skal lækkunin vera 47%% 
á tekjuskatti af 54550 kr. hreinum tekjum og minnka þannig áfram um 24% við 
hverjar 50 kr., sem tekjur fara yfir 54550 kr., og hverfa við 55500 kr. hreinar tekjur. 

Eftir sömu reglu skal lækka tekjuskatt allra annarra hjóna svo og einstaklinga, 
sem greiða ættu sama tekjuskatt eða lægri en áðurgreind hjón, ef þau nytu ekki 
áðurgreindrar skattlækkunar. 

Framangreind skattlækkun skal einnig gilda við ákvörðun gjaldársgjalda á 
árinu 1959. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu fyrst koma til framkvæmda við álagningu 

tekju- og eignarskatts fyrir skattárið 1958. Jafnframt eru úr gildi fallnir b-liður 1. gr. 
og a-liður 4. gr. laga nr. 36/1958. 

Gjört að Bessastöðum, 23. mai 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Guðm. Í. Guðmundsson.
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LOG 

um byggingarsjóð Listasafns Íslands. 

Forseti ÍsLanDs 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Stofna skal byggingarsjóð Listasafns Íslands. Stofnfé sjóðsins er það fé, sem 

Alþingi hefur lagt fram til að byggja vinnusal og íbúð fyrir Jóhannes Sveinsson 

Kjarval, listmálara. 

2. gr. 

Þangað til bygging húss fyrir Listasafn Íslands hefst, skal sjóðurinn varð- 

veittur og ávaxtaður í Landsbanka Íslands. 

Menntamálaráðuneytið birtir árlega í Stjórnartíðindum eða Lögbirtingablaði 

endurskoðaðan ársreikning sjóðsins. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 23. mai 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gíslason. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 33 29. maí 1958, um útflutningssjóð o. fl. 

Forseti ÍSLANDS 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

6. gr. laganna orðist svo: 
Ríkisstjórnin getur ákveðið, að útflutningssjóður greiði vinnslustöðvum sér- 

stakar bætur á smáfisk, á tilteknar fisktegundir, á fisk veiddan á vissum tímum 

árs og á fisk, sem fer í tiltekna vinnslu. Bætur þessar skal miða við ákveðna upp- 

hæð á hvert kg af fiski, sem vinnslustöð tekur á móti. 

Ríkisstjórnin getur ákveðið, að sérstakar bætur skuli greiddar bátum, togurum 

og vinnslustöðvum á hvert kg fisks, sem framleitt er frá 1. til 31. janúar 1959. 

Bætur þessar skulu svara til þeirrar hækkunar á rekstrarkostnaði báta, togara og 

vinnslustöðva, sem af því leiðir, að kaupgjald og skiptaverð á fiski til bátasjó- 

manna er Í janúarmánuði 1959 miðað við kaupgreiðsluvísitölu 202, en ekki kaup- 

greiðsluvísitölu 175, sem er sú kaupgreiðsluvísitala, sem skiptaverð á fiski til báta- 

sjómanna og aflaverðlaun togarasjómanna skal miðast við frá 1. febr. 1959, sbr. 

9. gr. laga nr. 1 30. jan. 1959. 
Ríkisstjórnin getur ákveðið, að útflutningssjóður greiði niður verð á beitu. 
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8. gr. laganna orðist svo: 
Á hverju 12 mánaða tímabili frá 1. september 1958 skal greiða bætur á fob-verð 

útfluttra landbúnaðarafurða, er séu hlutfallslega jafnháar þeim útflutningsbótum, 
sem greiddar eru í heild á afurðir bátaflotans af þorskveiðum á næsta almanaksári 
samkvæmt þessum lögum. Skal reiknuð hundraðstala bóta á bátafiskafurðir hvers 
almanaksárs frá ársbyrjun 1959 gilda við ákvörðun bóta á ull og mjólkurafurðir 
útfluttar á hverju 12 mánaða tímabili frá 1. september 1958, en hvað snertir aðrar 
útfluttar landbúnaðarafurðir skal nefnd árleg hundraðstala gilda við ákvörðun út- 
flutningsbóta á landbúnaðarvöruframleiðslu hvers 12 mánaða tímabils frá 1. sept- 
ember 1958. 

Hagstofan reiknar bætur þær, er greiddar skulu á útfluttar landbúnaðarafurðir 
samkvæmt ákvæðum 1. málsgr. þessarar greinar. 

Bætur á útfluttar landbúnaðarafurðir samkvæmt 1. málsgr. þessarar greinar 
skulu greiddar framleiðsluráði landbúnaðarins, og ráðstafar það bótafénu til verð- 
bóta á þær landbúnaðarafurðir, sem eru í verðlagsgrundvelli landbúnaðarvara og 
seldar eru á lægra verði erlendis en nemur söluverði þeirra innanlands. 

3. gr. 

11. gr. laganna orðist svo: 
Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða, að útflutningssjóður greiði vátryggingar- 

iðgjöld fiskibáta (sjóvátryggingu og bráðafúatryggingu). Skal greiða fullt ársið- 
gjald, ef úthaldstími bátsins á árinu er 9 mánuðir eða lengri. Sé úthaldstíminn 
skemmri, lækkar iðgjaldsgreiðslan hlutfallslega. Greiðslur vátryggingariðgjalda 
skulu aldrei nema hærri upphæð en svarar því nettó-iðgjaldi, sem bátseiganda ber 
að greiða, eftir að „ristorno“ hefur verið dregin frá brúttó-iðgjaldi. 

Ríkisstjórnin getur sett nánari fyrirmæli um allt, er lýtur að framkvæmd 1. 
— 10. gr. laga þessara, þar á meðal um sönnunargögn fyrir gjaldkræfum greiðslum 
úr útflutningssjóði, valdsvið sjóðstjórnar og endurskoðun reikninga sjóðsins. Í sam- 
ráði við Seðlabankann, gjaldeyrisbankana og stjórn útflutningssjóðs getur ríkis- 
stjórnin ákveðið, að greiðsla útflutningsbóta, er nemi 55% á fob-verðmæti útfluttra 
vara, fari fram í bönkum, þegar gjaldeyri fyrir vörunum er skilað, en útflutnings- 
sjóður greiði eftirstöðvar bótanna. Þá er ríkisstjórninni heimilt að ákveða, að bót- 
um samkvæmt 3. gr. skuli skipt á milli útvegsmanna og vinnslustöðva, og einnig 
getur hún falið samtökum útvegsmanna og útflytjenda að annast ákveðna þætti í 
sambandi við framkvæmd laganna. 

4. gr. 
1. málsgr. 44. gr. laganna orðist svo: 

Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta sérstakt sjald af innfluttum bifreiðum 
og bifhjólum. Má gjald þetta nema allt að 250% af fob-verði hverrar bifreiðar eða 
bifhjóls, þegar innflutningsskrifstofan úthlutar gjaldeyri til kaupanna, þó má gjaldið 
ekki vera nema allt að 160%, þegar úthlutað er gjaldeyri til kaupa á bifreiðum 
fyrir atvinnubifreiðarstjóra og lækna. Gjaldið má nema allt að 300% af fob-verðinu, 
Þegar bifreiðin eða bifhjólið er flutt inn án Þess, að gjaldeyri sé úthlutað. Inn- 
flutningsskrifstofan innheimtir gjaldið. 

Innflutningsskrifstofan skal á árinu 1959 veita 100 innflutnings- og gjald- 
eyrisleyfi til atvinnubifreiðarstjóra, enn fremur allt að 100 innflutningsleyfum 
fyrir bifreiðum til þeirra, er með vinnusamningum hafa gjaldeyristekjur, og allt að 
100 innflutnings- og gjaldeyrisleyfum til báta- og togarasjómanna, gegn 250% 
gjaldi samkvæmt 1. málsgr.
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5. gr. 42 

Hinar árlegu greiðslur útflutningssjóðs til ríkissjóðs, er um ræðir í 48. gr. lag- 23. maí 

anna, skulu falla niður frá 1. janúar 1959. 

6. gr. 

49. gr. laganna orðist svo: 

Ríkisstjórninni er heimilt að verja fé til niðurgreiðslu vöruverðs. Frá 1. janúar 

1958 skal útflutningssjóður standa straum af slíkri niðurgreiðslu, en ríkissjóður 

endurgreiði útflutningssjóði slíkar niðurgreiðslur eftir því, sem fé er til þess veitt 

á fjárlögum hverju sinni. 

7. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 23. mai 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Emil Jónsson. 

LÖG 43 
23. maí 

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. 

Síðasta málsgr. 1. gr. laganna orðist svo: 

Til kostnaðar við hafnargerðir og lendingarbætur telst: hafnargarðar, bryggjur, 

dýpkanir, uppfyllingar, dráttarbrautir, þurrkvíar, kranar, innsiglingarmerki, hafn- 

sögubátar og enn fremur verbúðir í viðleguhöfnum. 

2. gr. 

Fyrir orðin „800 þúsund krónur“ í síðustu málsgr. 2. gr. laganna komi: 1.6 

millj. kr. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 23. mai 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson.
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FJÁRAUKALÖG 

fyrir árið 1956. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í fjárlögum 1956, eru veittar kr. 

113 212 982.48 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2. gr. 

  

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

1. Póstmál ..................000 ennen vene kr. 4 159 686.18 
en tekjur fóru kr. 2641 936.18 fram úr fjårlagaåætlun 

2. Síminn ............0002000s ess — 13 146 302.17 
en tekjur fóru kr. 4856 007.78 fram úr fjárlagaáætlun 

3. Áfengisverzlun ríkisins ....................0...0000. 0. — 2114 904.66 
en brúttótekjur urðu kr. 5 783 008.38 umfram fjárlagaáætlun 

4. Tóbakseinkasala ríkisins ..................20.00..0.00 000. — 977 253.42 
en brúttótekjur urðu kr. 12 302 216.71 umfram fjárlagaáætlun 

5. Ríkisútvarpið ..................0.02200000 000 — 2479 524.19 
en tekjur fóru kr. 2 293 954,57 umfram fjárlagaáætlun 

6. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg ............0...000.0.0 0. — 484 002.91 
af kr. 1077 688.55 tekjum umfram fjárlagaáætlun 

1. Grænmetisverzlun ríkisins ...................000000000.... — 86 841.45 
8. Landssmiðjan .................000000 000 — 1 368 611.15 

en tekjur foru kr. 982 394.13 umfram fjårlagaåætlun 
9. Tunnuverksmiðjur ríkisins ..................0.0000000000... — 66 443.22 

en tekjur foru umfram fjårlagaåætlun um såmu upphæd 
10. Innkaupastofnun ríkisins ................0.0....00000 000. — 283 184.80 

af kr. 886 534.24 tekjum umfram fjárlagaáætlun 
11. Bessastaðabú  ...............00000000 eee een — 226 478.19 

en tekjur foru kr. 124 763.64 umfram fjårlagaåætlun 
12. Kópavogsbú ...............0000000 0000 — 14 276.77 

af kr. 26 505.41 tekjum umfram fjárlagaáætlun 
13. Kleppsbú .........20200000 0000 — 112 693.23 

af kr. 161 356.43 tekjum umfram fjárlagaáætlun 
14. Skólabúið á Hólum .............00000000 senn — 325 375.41 

en tekjur fóru kr. 292 129.51 umfram fjårlagaåætlun 
15. Skólabúið á Hvanneyri ...........0.00.000.0 000 — 211 767.90 

en tekjur fóru kr. 111 920.32 umfram fjárlagaáætlun 

Kr. 26 057 345.65 

Til viðbótar við gjöldin í 7. gr. eru veittar ............ kr. 817 828.62 
— — — — = 8. — — — eres, — 551.447.27 
— — — — = 10. — — — sereereseres — 5117 300.44 
— — — — 11. — A. — — sereerreeree — 7279 964.95 
— — — — - 11. — B. — — seere, — 535 885.43
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Til viðbótar við gjöldin i 11. gr. C. eru veittar ............ kr. 3380 429.21 44 
— — — — - 11. — D. — — evereereeee — 240 708.79 23. maí 
— — — — - 12. — — — seeren. —  2810811.48 
— — — — - 13. — A. — — eeeereereee — 13 829 208.95 
— — — — - 13. — B. — — severererere — 3 496 720.96 
— — — —- - 13. — CC. — — seeeereresee — 1515 903.85 
— — — —  -13.— D. —  — sueeerereeee — 2896 939.07 
— — — — - 14. — A. — — eres. — 649 078.11 
— — — — - 14. —B —  — eeeererreere — 18503 025.02 
— — — — - 160. — A. —  — eeeeeeereree — 600 543.00 
— — — — - 15. — B. — — seeerereeree — 1527 162.90 
— — — — - 16. — A. — — ueereereneee — 639 007.84 
— — — — - 16. — B. — — serene — 926 365.25 

— — — — - 16. — D. — — sereeenerese — 214 654.09 
— — — — = 17. — — — never. — 720 210.93 
— — — — - 18. — — — seeeresereee — 3406 806.29 
— — — — - 19. — 1. — — nerverne, — 9611 862.06 
— — — — - 19. — 6. — — EREEEEE — 8303 852.07 

  

Kr. 113 633 061.73 

Frá dragast fjárveitingar vegna vísitöluhækkana samkvæmt 19. gr. 
2. fjárlaga kr. 4000 000.00, vegna afnáms vísitöluskerðingar 
samkvæmt 19. gr. 3. fjárlaga kr. 1500 000.00 og vegna nýrra 

launalaga samkvæmt 19. gr. 4. fjárlaga kr. 23500 00.00 .... kr. 29 000 000.00 
  

. Kr. 84 633 061.73 
Til eignaaukningar samkvæmt 20. gr. Út eru veittar .......... — 28 579 920.75 
Inn fóru kr. 9 027 117.13 fram úr fjárlagaáætlun   

Samtals kr. 113 212 982.48 
  

Gjört að Bessastöðum, 23. maí 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Guðm. Í. Guðmundsson.
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45 LOG 
26. mai 

um afnotarétt húsnæðis fyrir félagsstarfsemi. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Styrktarsjóðum Farmanna- og fiskimannasambands Íslands, Vélstjórafélags Ís- 

lands, Skipstjóra- og stýrimannafélagsins Aldan, Mótorvélstjórafélags Íslands, Félags 
íslenzkra loftskeytamanna, Skipstjórafélags Íslands, Stýrimannafélags Íslands, Skip- 
stjóra- og stýrimannafélagsins Ægir, Reykjavík, Félags bryta, Kvenfélagsins Keðjan 
og Kvenfélagsins Hrönn er heimilt að taka húseignina Bárugötu 11 í Reykjavík til 
afnota fyrir félagsstarfsemi sína. 

Einnig er Trésmiðafélagi Reykjavíkur heimilt að taka þakhæð hússins nr. 8 
við Laufásveg í Reykjavík til afnota fyrir félagsstarfsemi sína. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 26. mai 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Friðjón Skarphéðinsson. 

46 AUGLÝSING 
29. apríl 

um samkomulag milli Íslands og sambandsríkisins Malaya 

um afnám vegabréfsáritana. 

Með erindum, dags. 15. og 16 apríl 1959, hafa sendiráð Íslands og sendiráð 
sambandsríkisins Malaya í London gert samkomulag um afnám vegabréfsáritana 
fyrir borgara annars landsins, sem ferðast vilja til hins, enda séu ekki um launaða 
atvinnu eða lengri dvöl en þriggja mánaða að ræða. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 29. april 1959. 

Guðm. Í Guðmundsson. 
  

Henrik Sv. Björnsson.
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AUGLÝSING 

um að samningur við Þýzkaland um mælibréf skipa frá 1895 sé úr gildi fallinn. 

Með erindaskiptum, dags. 15. júní, 3. og 25. október 1895 gerðu Danmörk og 
Þýzkaland með sér samning um gagnkvæma viðurkenningu á skipamælingum. Samn- 

ingur þessi náði einnig til Íslands. 
Hinn 10. júní 1947 var undirritaður í Osló alþjóðasamningur um samræmda að- 

ferð við skipamælingar og var hann fullgiltur af Íslands hálfu 23. september 1948. 
(Stj.tíð. A. 80/1948). Sambandslýðveldið Þýzkaland gerðist aðili þessa samnings 
7. júní 1958. Þar sem alþjóðasamningurinn gerir milliríkjasamninginn óþarfan 
hefur orðið samkomulag milli ríkjanna um að fella hann úr gildi frá 7. júní 1958. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 26. mai 1959. 

Guðm. Í. Guðmundsson.   
Henrik Sv. Björnsson. 

AUGLÝSING 

um viðskiptasamkomulag Íslands og Danmerkur. 

. Hinn 24. apríl 1959 var undirritað í Reykjavík samkomulag um viðskipti milli 
Íslands og Danmerkur á tímabilinu 15. marz 1959 til 14. marz 1960. 

Samkomulagið er í aðalatriðum sama efnis og fyrra samkomulag. (Stj.tíð. Á. 
30/1958). 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 27. mai 1959. 

Guðm. Í. Guðmundsson.   
Henrik Sv. Björnsson. 

FORSETABRÉF 

er stefnir Alþingi saman til aukafundar þriðjudaginn 21. júlí 1959. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Ég hef ákveðið, samkæmt stjórnarskrá hins íslenzka lýðveldis 17. 

júní 1944, að Alþingi skuli koma saman til aukafundar þriðjudaginn 21. 
júlí 1959. 

Um leið og ég Þirti þetta, er öllum, sem setu eiga á Alþingi boðið að 
koma nefndan dag til Reykjavíkur og verður þá Alþingi sett, eftir að guðs- 
þjónusta hefur farið fram í dómkirkjunni, er hefst kl. 13.30. 

Gjört að Bessastöðum, 9. júlí 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson. 
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LÖG 
um eftirlit með skipum. 

Forseti ISLANDS 

gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 10. gr. laga nr. 38 23. maí 1959, um breyting 

Orð 
1. 

2. 

3. 
4. 

á lögum nr. 68 5. júní 1947, um eftirlit með skipum, hef látið fella megin- 
mál hinna fyrst nefndu laga svo og lög nr. 21 1. marz 1956 og 1. gr. laga 
nr. 38 8. maí 1957 inn í lög nr. 68 5. júní 1947 og gef þau út svo breytt: 

I. KAFLI 

1. gr. 
askýringar: 
Skip er sérhvert fljótandi far, nema annars sé getið. 
Íslenzkt skip er hvert það skip, sem skrásett er hér á landi og rétt hefur til þess 
að sigla undir íslenzkum fána. 
Farþegaskip er hvert það skip, sem ætlað er að flytja fleiri en 12 farþega. 
Farþegar eru allir, sem á skipi eru, aðrir en skipshöfn. Þeir teljast þó eigi far- 
þegar, sem komnir eru í skip vegna óviðráðanlegra atvika, eða samkvæmt 
skyldu skipstjóra til þess að flytja nauðstadda menn. 
Þilfarsfarþegi er farþegi, sem greiðir fargjald í lægsta fargjaldsflokki. 
Flokkað skip er hvert það skip, sem hefur gilt flokkunarskírteini frá flokk- 
unarfélagi, sem viðurkennt er af ráðherra. 
Þar, sem talað er um rúmlest, er átt við brúttó rúmlest (100 ensk teningsfet 
= 2,83 m?), nema annars sé getið. 
Önnur fljótandi för eru ferjur á sjó, vötnum og ám og hvert annað far, sem 
notað er til að flytja menn, dýr eða muni. 
Vélskip er hvert það skip, sem knúið er aflvél í því sjálfu. 
Eimskip er hvert það skip, sem knúið er gufuafli. 
Mótorskip er hvert það skip, sem knúið er með olíuhreyfli. 
Skipverji er hver sá maður, sem skráður er á skip eða á því er og skyldi skráður. 

. Eldfim efni (sbr. 42. gr.) eru: eter (naptha) og aðrir vökvar, sem blandaðir 
eru eter, brennsteinskolefni, steinolíu-eter, gasolía, benzin og aðrir slíkir vökv- 
ar, er logamark þeirra er undir 22” á Celsius með 760 mm loftvogarstöðu. 
Ákvæði laganna um stálskip eiga einnig við um járnskip. 
Þar, sem rætt er um ráðherra í lögum þessum, er átt við ráðherra þann, sem 

fer með siglingamál. 

2. gr. 
Þar, sem ekki er annars getið, taka ákvæði laga þessara til allra íslenzkra skipa 

og báta, sem eru 6 metrar eða lengri, mælt milli stafna, og gerðir eru út hér á landi, 
hvort heldur er til farþegaflutninga, vöruflutninga eða fiskveiða. 

Ákvæði laganna taka og til erlendra skipa og báta, sem íslenzkir ríkisborgarar 
hafa á leigu, ef þau eru gerð út hér eða í förum hingað eða héðan, með íslenzkri 
skipshöfn. 

Sé um að ræða erlent skip flokkað í flokkunarfélagi viðurkenndu af ráðherra, 

ná lögin þó aðeins til öryggisbúnaðar þess. 
Ákvæði laganna taka enn fremur til allra báta án tillits til stærðar, flytji þeir 

farþega, hvort sem er á sjó eða vötnum. 

Ráðherra getur með reglugerð ákveðið, að eftirlit skuli haft með öryggi annarra 
fljótandi fara og hvernig því eftirliti skuli haga.
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3. gr. 50 
Lög þessi raska ekki ákvæðum alþjóðasamninga eða samningum við Önnur 31. júlí 

ríki, er Íslenzka ríkið hefur gerzt aðili að á löglegan hátt. 

II. KAFLI 

Um haffæri skipa, skyldur útgerðarmanna og skipstjóra o. fl. 

4. gr. 
Skip skal telja óhaffært: 

a. ef gilt haffærisskirteini, hleðslumerkjaskírteini og, sé um farþegaskip að ræða, 
öryggisskírteini er ekki sýnt, þegar þess er krafizt af skipaeftirlitinu eða trún- 
aðarmanni þess, sbr. 18. og 19. gr.; 

b. ef það liggur dýpra en hleðslumerki þess leyfa; 
c. ef bol þess, búnaði, vél eða vélartækjum eða skipshöfn er svo áfátt, það svo of- 

hlaðið mönnum eða munum, vanhlaðið, kjölfestulítið, illa birgt af vistum, vatni, 

kolum, olíu eða öðrum vélanauðsynjum, sé það vélskip, eða af öðrum ástæðum 
er svo á sig komið, að telja verður vegna sjóferða þeirra, er skipið skal fara, að 
hættulegra sé að vera í förum með það en venjulegt er við siglingar. 

5. gr. 
Eiganda skips, útgerðarmanni svo og skipstjóra er skylt að sjá um, að lögskip- 

aðar skoðunargerðir fari fram á skipi og því sé haldið haffæru, hvort heldur það er 

statt í höfn eða á hafi úti. 

6. gr. 
Nú tekur skip grunn, slæst við bryggju, verður fyrir árekstri eða það annað 

ber til, er ætla má, að af muni hljótast, að skipið verði óhaffært, og er skipstjóra 
þá skylt að láta rannsaka tjón það, sem orðið hefur, með skoðunargerð á þeim stað, 
er henni verður fyrst við komið. 

Verði því komið við án verulegrar tafar, skal skoðun framkvæmd af skoðunar- 
mönnum skipaeftirlitsins, en annars skal hún gerð af sérfróðum mönnum, er kvaddir 
skulu af sjódómi á þeim stað. 

Ef svo ber við, að ekki verður náð til sérfróðra manna, þar sem skipið er statt, 
skal skipstjóri, yfirvélstjóri og yfirstýrimaður ásamt tveimur mönnum, er skipshöfn 
velur, framkvæma bráðabirgðaskoðun á tjóninu. Ágrip af skoðunarskýrslunni skal 
ritað í eftirlitsbók skipsins og undirritað af þeim öllum, er hana önnuðust. Þar skal 
kveðið skýlaust á um haffæri skipsins. Afrit af því, sem bókað var, skal þá þegar sent 
eftirlitsmanni í því umdæmi eða til þess eftirlitsmanns, er fyrst næst til, og ákveður 
hann, hvort ný skoðun skuli fara fram. 

III. KAFLI 

Skipaeftirlitið. 

7. gr. 
Eftirlit með öryggi skipa er undir yfirumsjón ráðherra. 

8. gr. 
Forseti skipar skipaskoðunarstjóra til að annast framkvæmd þessara mála. 
Hann skal hafa starfið sem aðalstarf, vera skipaverkfræðingur eða vélfræðingur 

eða sérfræðingur um smíði tréskipa eða siglingafræðingur og fullnægja kröfum 
Þeim, sem þarf til þess að vera embættismaður hér á landi. Eigi má hann hafa þau
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50 störf á hendi, er telja má ósamrýmanleg stöðu hans, svo sem eftirlit með skipum 
31. júlí eða vélum fyrir einstaklinga, félög eða opinberar stofnanir. 

Skipaskoðunarstjóri hefur skrifstofu í Reykjavík. 
Um verksvið hans og starfshætti skal ákveðið í reglugerð, er ráðherra setur, að 

því leyti, sem ákvæði þessara laga ná ekki til. Við samningu reglugerðarinnar skal 
leita álits Farmanna- og fiskimannasambands Íslands, Alþýðusambands Íslands, 
Fiskifélags Íslands og Landssambands ísl. útvegsmanna. 

9. gr. 
Skipaskoðunarstjóri skal hafa sérfróða fulltrúa, er starfi við skipaeftirlitið að 

öllu eða nokkru leyti. Skal einn þeirra vera skipaverkfræðingur eða sérfræðingur 
um smíði tréskipa, annar vélfræðingur, er hafi að minnsta kosti þriggja ára sigl- 
ingatíma á skipi með 600 ha. vél eða stærri, þriðji með þekkingu á öryggisútbúnaði 
skipa, og skal hann hafa að minnsta kosti tveggja ár siglingatíma á skipi yfir 300 
rúmlesta, og fjórði siglingafræðingur (skipstjóri), er hafi siglt minnst í tvö ár í 
millilandasiglingum. 

Þeir skulu skipaðir af ráðherra að fengnum tillögum skipaskoðunarstjóra og 
fullnægja kröfum þeim, er þarf til þess að vera embættismaður hér á landi. 

Ráðherra getur ákveðið, að skipaskoðunarstjóri skuli annast eitt þessara sér- 
fræðistarfa. 

10. gr. 
Landið skiptist í 5 eftirlitssvæði. Þau eru: 

1. eftirlitssvæði: 
Frá Hjörleifshöfða að Skor á Barðaströnd. Allar Breiðafjarðareyjar með- 

taldar. 
2. eftirlitssvæði: 

Frá Skor í Hrútafjarðarbotn. 

3. eftirlitssvæði: 
Frá Hrútafjarðarbotni að Gunnólfsvíkurfjalli. 

4. eftirlitssvæði: 
Frá Gunnólfsvíkurfjalli að Hjörleifshöfða. 

5. eftirlitssvæði: 
Vestmannaeyjar. 

11. gr. 
Skipaskoðunarstjóri skipar eftirlitsmann á hvert eftirlitssvæði. Annast hann 

framkvæmd eftirlits þar og umsjón með skoðunarmönnum undir yfirstjórn skipa- 
skoðunarstjóra. 

Eftirlitsmenn skulu fullnægja þeim kröfum, sem gerðar eru til opinberra sýsl- 
unarmanna, vera búsettir á þeim stað innan svæðis síns, er skipaskoðunarstjóri ákveð- 
ur, vera svo heilir og hraustir, að þeir megi rækja starfann, og hafa að dómi skipa- 
skoðunarstjóra nægilega þekkingu á siglingum, skipum og vélum til þess að leið- 
beina skoðunarmönnum, samræma eftirlitið til meira öryggis og skera úr um ágrein- 
ing, sem upp kynni að rísa um haffæri skipa. 

Skipaskoðunarstjóri setur þeim erindisbréf og starfsreglur. 

12. gr. 
Eftirlitsmaður skal sjálfur annast allt eftirlit þar á svæði sínu, sem mest þörf 

er eftirlits á hverjum tíma árs. Ef erfiðleikar eru á því, að hann vegna fjarlægðar 
geti á sama tíma haft fullnægjandi eftirlit á öðrum stað eða stöðum á svæðinu, þar 
sem er sérstök þörf eftirlits, ber honum að fela hæfum manni eftirlit þar, enda full-
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nægi sá skilyrðum þeim, sem sett eru um eftirlitsmenn, og fallist skipaskoðunarstjóri 50 
á, að þörf sé sérstaks eftirlits á þeim stað. 

Eftirlitsmenn skulu halda dagbók um störf sín og senda skipaskoðunarstjóra 
mánaðarlega skýrslu um þau. 

Hvert eftirlitssvæði 

I. eftirlitssvæði: 

1. skoðunarsvæði: 

N
O
N
 

| 

8. — 
9 

II. eftirlitssvædi: 

10. skoðunarsvæði: 

III. eftirlitssvæði: 

17. skoðunarsvæði: 
18. — 

IV. eftirlitssvæði: 

24. skoðunarsvæði: 

V. eftirlitsvæði: 

32. skoðunarsvæði: 

13. gr. 
skiptist í skoðunarsvæði. Þau eru: 

Frá Hjörleifshöfða að Jökulsá á Sólheimasandi. 
Frá Jökulsá á Sólheimasandi að Þjórsá. 
Frá Þjórsá að Grindavík. 
Grindavík og Reykjanesskagi að Hafnarfirði. 
Hafnarfjörður, Garðahreppur og Bessastaðahreppur. 
Reykjavík og Kjósarsýsla. 
Borgarfjarðar- og Mýrasýsla (frá Hvalfjarðarbotni til 
Hítarár). 
Frá Hítará að Búlandshöfða. 
Frá Búlandshöfða að Skor. (Allar Breiðafjarðareyjar með- 
taldar.) 

Frá Skor að Kópanesi. 
Allur Arnarfjörður. 
Allur Dýrafjörður. 
Allur Önundarfjörður. 
Allur Súgandafjörður. 
Frá Gelti að Geirhólma. 
Frá Geirhólma í Hrútafjarðarbotn. 

Frá Hrútafjarðarbotni að Skagatá. 
Frá Skagatá að Haganesvík. 
Haganesvík að Siglunestá. 
Frá Siglunestá að Ólafsfjarðarmúla. 
Frá Ólafsfjarðarmúla að Gjögri, svo og Grímsey. 
Frá Gjögri að Tjörnestá, svo og Flatey á Skjálfanda. 
Frá Tjörnestá að Gunnólfsvíkurfjalli. 

Frá Gunnólfsvíkurfjalli að Lagarfljóti. 
Frá Lagarfljóti að Loðmundarfirði. 
Loðmundarfjörður og Seyðisfjörður. 
Frá Dalatá að Gerpi. 
Frá Gerpi að Fáskrúðsfirði. 
Fáskrúðsfjörður, Stöðvarfjörður og Breiðdalsvík. 
Frá Breiðdalsvík að Austurhorni. 
Frá Austurhorni að Hjörleifshöfða. 

Vestmannaeyjar. 

14. gr. 
Skipaskoðunarstjóri skipar að fengnum tillögum eftirlitsmanns og sjómanna- 

samtaka á hverjum stað skoðunarmenn á hvert skoðunarsvæði. Tólu skoðunar- 

31. júlí
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50 manna á hverju skoðunarsvæði ákveður skipaskoðunarstjóri að fengnum tillögum 
31. júlí eftirlitsmanns. Skoðunarmenn skulu fullnægja þeim kröfum, sem gerðar eru til opin- 

berra sýslunarmanna, vera búsettir á svæði sínu, hafa reynslu og þekkingu á sigl- 
ingum, skipum og vélum og vera svo heilir og hraustir, að þeir megi rækja starfann. 

Eftirlitsmaður skiptir með þeim verkum eftir sérþekkingu þeirra. 

15. gr. 
Áður en embættis- og sýslunarmenn skipaeftirlitsins taka til starfa, skulu þeir 

undirrita eið eða drengskaparheit um, að þeir vilji rækja starfann eftir beztu sam- 

vizku og þekkingu. 
Ekki mega þeir skoða þau skip eða annast önnur störf skipaeftirlitsins, að því 

er snertir skip, er þeir eiga sjálfir að meira eða minna leyti eða ef þeir eru í þjón- 
ustu slíkra aðila. Eigi mega þeir heldur annast skipaskoðunarstörf að því er snertir 
þau skip, sem þeir eru á einn eða annan hátt við riðnir, þannig að þeir verði eigi taldir 

óvilhallir. 
Skipaeftirlitsmaður sker úr, hvort skoðunarmenn séu óvilhallir. 

16. gr. 
Skipaskoðunarmenn annast allar skoðanir, er ræðir um í lögum þessum, til- 

skipunum og reglugerðum, er settar verða samkvæmt þeim og gerðar skulu innan 
umdæmis þeirra, hvort sem skipið er skrásett eða eigi. 

Nú er um skoðun að ræða, er eftirlitsmaður telur þannig vaxna, að meiri sér- 

fræðilegrar þekkingar sé þörf, og skipar hann þá sérfróðan mann eða menn skoðunar- 

mönnunum til aðstoðar. 
Ef þörf krefur, getur skipaskoðunarstjóri kvatt mann til skoðunar utan umdæmis 

sins. 

17. gr. 
Við skoðunargerðir er skipaskoðunarmönnum skylt að gæta þess, að fullnægt 

sé kröfum þeim, sem gerðar eru í lögum þessum, tilskipunum eða reglum, er settar 
kunna að verða samkvæmt þeim, um öryggi skipa. 

Skoðunar- og eftirlitsmenn skulu líta eftir umgengni og hreinlæti í vistarverum 
og forðageymslum svo og lestum fiskiskipa. Skal þess sérstaklega gætt, að lestir 
fiskiskipa og báta séu vel hirtar og hreinar. 

Að lokinni skoðun er skipaskoðunarmönnum skylt að sjá um, að bætt sé úr því, 
sem þeir telja áfátt. Telji skoðunarmenn eigi öruggt, að skip sé í förum, skulu þeir 
eigi láta skoðunarvottorð af hendi, en tilkynna útgerðarmanni eða skipstjóra, að 
vottorð verði eigi afhent, fyrr en úr göllunum sé bætt, enda skal og skipinu bannað 
að vera í förum. 

Um málið fer síðan samkvæmt VII. kafla. 
Ef það, sem áfátt þykir, er þannig vaxið, að haffæri skips er óskert og eigi er 

hægt að bæta úr því þegar í stað, þar sem skipið er statt, skal skoðunarmaður gefa 
skipstjóra hæfilegan frest til þess að fullnægja gerðum kröfum, þó eigi lengri en 3 

mánuði. 
Hvers vant er, ástæður til frestveitingar og lengd frests skal skráð í eftirlitsbók. 
Þegar frestur er liðinn, ber skoðunarmanni að ganga úr skugga um, að bætt hafi 

verið úr því, sem áfátt var. Hafi það eigi verið gert, ber honum tafarlaust að skýra 
eftirlitsmanni frá, og ákveður hann þá, hvort frestur skuli framlengdur eða hvort 
útgerðarmaður eða skipstjóri skuli sóttir til saka. 

Verði ekki náð til skipsins, þegar fresturinn er útrunnin, skal eftirlitsmaður 
leita aðstoðar skipaskoðunarstjóra í málinu, og ákveður hann þá, hvað gera skuli.
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18. gr. 50 
Eftirlitsmönnum ber hverjum í sínu umdæmi að gæta þess, að fullnægt sé fyrir- 31. júlí 

mælum um öryggi skipa. Í því skyni ber þeim m. a. að athuga skip í umdæmi sínu, 
hleðslu þeirra og haffæri fyrirvaralaust, þegar hentugt þykir eða ástæða virðist til, 
einkum er skip kemur til hafnar eða fer úr höfn. Komi fram, að vafi leiki á því, hvort 
skip sé haffært samkvæmt lögum þessum, skal það stöðvað til bráðabirgða sam- 
kvæmt 43. gr. 

Ef skipaskoðunarstjóri telur ástæðu til, getur hann tilnefnt trúnaðarmenn til 
þess að annast einstök störf eftirlitsmanna, og hafa þeir þá sama rétt og skyldur 
og eftirlitsmenn. 

19. gr. 
Verði skoðunarmenn, lögreglumenn, hafnsögumenn, hafnaryfirvöld, tollmenn, 

trúnaðarmenn stéttarfélaga sjómanna á staðnum eða skrásetningarstjórar varir við, 
að lög þessi séu brotin eða að brotnar séu reglugerðir settar samkvæmt þeim, eða 
telji þeir sig hafa ástæðu til þess að ætla, að skip sé ekki haffært, skulu þeir tafar- 
laust gera næsta eftirlitsmanni aðvart, og skal hann þá að athuguðu máli gera nauð- 
synlegar ráðstafanir samkvæmt 18. gr. 

Sama gildir um starfsmenn skipasmíðastöðva, er þeir eru að starfi sínu, þó 
þannig, að þeir skulu gera forstjóra stöðvarinnar aðvart. Athugar hann málið og snýr 
sér til eftirlitsmanns skipaskoðunarinnar, ef hann telur ástæðu til. 

20. gr. 

Þegar embættis- og sýslunarmenn skipaeftirlitsins eru að starfi, hafa þeir rétt 
til þess að fara um borð í hvert skip, sem statt er í íslenzkri höfn eða innan íslenzkrar 
landhelgi, til þess að rannsaka það, sem þeim ber samkvæmt stöðu sinni. Leita ber 
þó álits eftirlitsmanns eða skipaskoðunarstjóra, ef eigi er nauðsyn skjótra aðgerða. 

Útgerðarmenn, skipstjórar, vélstjórar og aðrir, er í þeirra umboði starfa, svo og 
aðrir skipverjar eru skyldir til að veita eftirlitinu alla aðstoð og upplýsingar, sem 
óskað er og starfið varða. 

Trúnaðarmenn eftirlitsins skulu á hinn bóginn gæta þess að valda ekki skipi 
óþarfa töfum né torvelda vinnu um nauðsyn fram. 

21. gr. 
Embættis- og sýslunarmenn eftirlitsins eru opinberir starfsmenn og njóta réttar 

og bera skyldur í samræmi við það. 

IV. KAFLI 

Skoðun skipa. 

22. gr. 
Auk hins almenna eftirlits og skyndiskoðana, sem um ræðir í III. kafla, einkum 

20. gr., sbr. og 8. gr., eru skoðunargerðir á skipum tvenns konar: aðalskoðun og 
sérstök aukaskoðun. 

23. gr. 
Skoðun á þiljuðum skipum annast tveir sérfróðir skoðunarmenn, sbr. þó 16. 

gr., 2. mgr. 
Skal annar þeirra vera vélfróður, en hinn eftir atvikum skipasmiður eða sigl- 

ingafróður maður. 
Skoðun á opnum bát, hvort sem hann er með vél eða án vélar, skal framkvæmd 

af sérfróðum manni.
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24. gr. 
Adalskodun skal gera å skipinu sem hér segir: 

a) Áður en skip leggur úr höfn hér á landi í fyrsta sinn, er smíðað hefur verið hér 
á landi eða breytt þannig, að farmrými hefur verið stækkað, yfirbygging aukin, 
breytt um aðalvél eða því hefur verið breytt svo mjög, að mæla þurfi það af nýju. 

b) Þegar skip er fengið frá öðrum löndum, hvort heldur nýsmíðað eða notað, til 
skrásetningar undir íslenzkan fána eða til útgerðar hér á landi. 

c) Á öllum öðrum skipum ár hvert. 

25. gr. 
Við aðalskoðun skal athuga vandlega allt öryggi skips, bæði sjálfs bols þess, 

þilfars og skilrúma, siglu og reiða, véla og vélatækja, búnaðar alls og áhalda, svo og 
allt annað, er lýtur að öryggi skips. 

Ef skip er í viðurkenndu flokkunarfélagi, skal sú skoðun, sem fram fór á því 
til endurnýjunar á flokknum, talin fullnægjandi um styrkleika bols, véla og eimkatla, 
ef farið hefur verið eftir reglum, sem settar hafa verið samkvæmt Kaupmannahafn- 
arsamþykktinni frá 28. janúar 1926, um haffæri og búnað skipa og um samvinnu 
milli viðurkenndra flokkunarfélaga og skipaskoðunarinnar. 

26. gr. 
Að lokinni aðalskoðun skips skulu skipaskoðunarmenn senda lögreglustjóra 

(i Reykjavík tollstjóra) vottorð um skoðunina og álit sitt um, hvort þeir telji skip 
haffært eða eigi. Jafnframt ber þeim að senda eftirlitsmanni skýrslu um skoðunina, 
hvort tveggja ritað eftir fyrirmynd, er ráðherra setur. Skýrsluna sendir síðan eftir- 
litsmaður skipaskoðunarstjóra ásamt athugsemdum sínum. 

Hafi skoðun leitt í ljós, að skip sé haffært, skal lögreglustjóri (tollstjóri) eða 
skipaskoðunarstjóri gefa því haffærisskirteini. Öryggisskirteini farþegaskipa, sem 
út eru gefin samkvæmt alþjóðasamþykkt um öryggi mannslífa á sjónum, 31. maí 
1929, skal þó skipaskoðunarstjóri gefa út. 

Í haffærisskírteini skal tilkynna nafn skips, og heimili, skrásetningarbókstafi 
þess, númer þess á fiskiskipaskrá og umdæmisbókstafi, ef um fiskiskip er að ræða, 
rúmlestatal, hvort skip sé seglskip eða vélskip, opið eða þiljað, til hvaða ferða skip 
sé ætlað, tölu farþega, er það má flytja, sé um farþegaskip að ræða, svo og, að skip 
fullnægi þeim kröfum um öryggi skipa, er gerðar eru í lögum þessum, tilskipunum 
eða reglugerðum settum samkvæmt þeim. 

Haffærisskirteini skipa, sem um ræðir í c-lið 24. gr., gildir í tvö ár, frá því að 
það var gefið út, enda hafi lögboðin aukaskoðun farið fram. 

Nú er skip eigi í höfn hér, þegar haffærisskírteini þess gengur úr gildi, og getur 
þá skipaskoðunarstjóri framlengt gildi skírteinis um ákveðinn tíma, þó eigi lengur 
en 3 mánuði, enda sé eigi ástæða til að ætla, að skip sé ekki haffært. Nú eru annars 
sérstök vandkvæði á, að skírteini verði endurnýjað, án þess að eiganda, útgerðar- 
manni eða skipstjóra verði um kennt, og getur skipaskoðunarstjóri þá framlengt gildi 
skírteinis um allt að 45 daga, enda sé engin ástæða til að ætla að skip sé ekki 
haffært. 

Haffærisskírteini skal fylgja skipsskjölunum og ávallt sýnt við tollafgreiðslur 
skips, lögskráningu á það, greiðslu slysatryggingargjalds skipverja, þegar um skip 
er að ræða, sem ekki er skylt að lögskrá á, og þegar þess er krafizt af trúnaðarmönn- 
um skipaeftirlitsins, sbr. III. kafla, eða lögreglunni. Nú er sá tími, er skírteinið gildir, 
á enda, eða skoðun, er gerð skyldi á skipi á þeim tíma samkvæmt lögum þessum, er 
vanrækt, hvort sem er aðalskoðun eða aukaskoðun, eða það kemur í ljós við slíka 
skoðun, að skip sé óhaffært, og skal skip þá lagt í farbann, sbr. 43.
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27. gr. 
Sérstök aukaskoðun skal gerð, er svo stendur á sem hér segir: 

a) Þegar skip hefur sætt verulegri viðgerð, en eigi kveður samt svo mikið að við- 

gerðinni, að aðalskoðun skyldi gera samkvæmt 24. gr. í lögum þessum. 

b) Þegar eigandi skips, útgerðarmaður, skipstjóri, meiri hluti skipshafnar, vélstjóri 

eða stjórn stéttarfélags eða félaga sjómanna á staðnum krefst skoðunar. Krafa 

skal send eftirlitsmanni og vera skrifleg og rökstudd. Trúnaðarmenn eftirlitsins 

eru bundnir þagnarheiti um, hver kært hefur, nema kæran hafi reynzt ástæðu- 

laus og bakað útgerðarmanni tjón. Skal þá eftirlitið gefa upp þann aðila, sem 

kært hefur, nema það óski heldur að greiða bæturnar. 

c) Þegar annars þykir ástæða til að rannsaka öryggi ákveðinna hluta skips eða bún- 

aðar þess, svo sem er skip skiptir um veiðiaðferð. 

Synji eftirlitsmaður um skoðun, þegar hennar er krafizt samkvæmt b-lið þess- 

arar greinar, má skjóta málinu til skipaskoðunarstjóra. 

28. gr. 

Við sérstaka aukaskoðun skal athuga þá hluta skips eða skipsbúnaðar, er ástæða 

þykir til vegna atvika þeirra, er skoðuninni valda. 

29. gr. 

Nú fer fram auka- eða skyndiskoðun á skipi, og getur þá skipaskoðunarstjóri 

ákveðið, að aðalskoðun skuli fara fram þá þegar, enda skal sú ákvörðun rökstudd. 

30. gr. 

Synji skipaskoðunarstjóri um skoðun, þegar hennar er krafizt samkv. b-lið 29. 

gr., eða telji einhver þeirra aðila, sem þar um ræðir, sig eigi geta unað úrslitum skoð- 

unargerðar, getur sá, er telur sig vanhaldinn, stefnt ágreiningnum fyrir siglingadóm, 

sbr. 48. gr. Um slík mál fer sem segir í 46. gr. 

Dómurinn kveður endanlega á um, hvort skoðun eða eftir atvikum yfirskoðun 

skuli fara fram. 
Dómurinn annast yfirskoðun sjálfur eða kveður til sérstaka yfirskoðunarmenn, 

ef þörf þykir. Þeir skulu vera þrír eða fimm eftir ákvörðun dómsins, sérfróðir, hæfir 

og óhlutdrægir menn, er fullnægja skilyrðum til þess að gegna embætti eða sýslan 

hér á landi. 
Yfirskoðunargerð verður ekki haggað, ef hún hefur farið löglega fram. Hún skal 

staðfest með eiði eða drengskaparheiti, ef krafizt er af einhverjum þeim, er hlut á 

að máli. 

V. KAFLI 

Um smíði, búnað, breytingar og innflutning á skipum. 

31. gr. 

Skip skal að jafnaði fullnægja skilyrðum þeim, sem hér segir: 

A. Skrokkur, reiði og vélar. 
1. Skrokkur og yfirbygging, reiði og reiðabúnaður og vélar skal vera nægilega 

sterkt og í góðu ástandi. 

2. Í stálskipi skulu vera fullnægjandi vatnsþétt skilrúm. 

3. Stýri og stýrisbúnaður, akkeri, keðjur, kaðlar og dælubúnaður skal vera full- 

nægjandi og í góðu ástandi. 

4. Í skipi skulu vera varahlutir, verkfæri og önnur nauðsynleg áhöld. 

5. Skip skal láta vel að stjórn og vera nægilega stöðugt, svo að því verði Örugg- 

lega siglt. Athugun á stöðugleika annarra skipa en þeirra, sem um ræðir Í 
A 20 
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36. gr., framkvæmir skipaskoðunarstjóri á þann hátt, er hann telur fullnægj- 
andi, eftir atvikum með tæknilegri rannsókn. 
Sé eigi annars getið í lögum þessum eða reglugerðum settum samkvæmt þeim, 

skal kröfum þeim, sem um ræðir í 1.—5. lið, að jafnaði talið fullnægt, ef skip 
fullnægir þeim kröfum, er flokkunarfélag, viðurkennt af ráðherra, gerir til þess 
á hverjum tíma, að slíkt skip nái 1. flokki, þegar gætt er tegundar þess og þeirra 
ferða, sem því eru ætlaðar. 
Sig 
1. 

1. 

1. 

2. 

1. 

lingatæki. 
Skip skal búið þeim áhöldum og tækjum, sem nauðsynleg eru, til þess að því 
verði örugglega siglt, þar með talin fjarskiptatæki, sem fyrirskipuð eru eða 
kunna að verða. 

Í skipi skal vera a. m. k. einn áttaviti og honum komið fyrir á örugg- 
um stað. 

Skipaskoðunarstjóri löggildir menn að fengnum tillögum skólastjóra 
Stýrimannaskólans til þess að rétta áttavita. 

Skip skal búið þjóðfána. 
. Öryggisráðstafanir og eldvarnir. 

Varnir gegn slysum, er leitt getur af venjulegri notkun skips, skulu vera í 
því horfi, að menn, sem dvelja eða vinna á skipsfjöl eða eru á leið úr skipi 
eða á, eigi ekki meiðsli á hættu, enda gæti þeir almennrar varfærni. 

Auknar kröfur má gera um öryggi tækja, ef gallar á þeim valda sérstakri 
slysahættu. 
Gegn eldhættu skulu gerðar viðeigandi ráðstafanir. Í skipi skulu vera slökkvi- 
tæki, sem beita má hvar sem er í því. Vélknúin dæla skal vera í öllum 
skipum, 30 rúmlesta eða stærri. 

. Björgunartæki. 
Skip skal búið traustum björgunartækjum, er komið sé fyrir á hentugum 
stöðum. 
Á skipi, sem er í millilandasiglingum, skulu vera nægjanlegir bátar handa 
öllum, sem á skipi eru. 

Á skipi, sem er í strandsiglingum, skulu vera nægjanlegir bátar handa 
skipshöfn, en um báta og fleytitæki handa öðrum skal setja sérreglur, sbr. 
2. lið 32. gr. og 34. gr. 

Á hverju þilfarsskipi skal þó, auk annarra björgunartækja, sem ákveðin 
eru í lögum eða reglugerðum á hverjum tíma, vera gúmbjörgunarbátur, einn 
eða fleiri, og sé stærð þeirra miðuð við, að þeir rúmi minnst þá, sem á skipi 
eru. Ráðherra setur í reglugerð fyrirmæli um serð þeirra og búnað. Skipaskoð- 
unarstjóri veitir þeim, sem hafa ekki þegar aflað sér gúmbáta í skip sín, hæfi- 
legan frest til öflunar þeirra. Með reglugerð um notkun björgunartækja, er 
ráðuneytið setur, skal eftir föngum tryggja það, að sjómönnum verði kennd 
meðferð gúmbjörgunarbáta. 
Hæfilega margir bjarghringar skulu vera á skipi. Tölu þeirra ber að miða 
við stærð skips og fjölda þeirra manna, sem þar er ætlað að vera. 
Nánari reglur skulu settar um notkun og öryggi björgunartækja, þar með 
taldar reglur um, að hve miklu leyti bátar skuli vera björgunarbátar. Er sér- 
staklega stendur á, má krefjast þess, að auk báta skuli vera björgunarflekar 
eða svipuð fleytitæki. Ef öruggt þykir, má leyfa, að slík tæki komi að nokkru 
leyti í stað báta, annarra en gúmbáta. 

E. Vistarverur. 

Vistarverur skipverja og forðageymslur skips skulu fullnægja þeim kröfum, 
sem gerðar verða í reglugerð um stærð, gerð, búnað, lýsingu, loftræstingu, 
hitun, hreinlætistæki og viðhald.
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Reglur um rúmmál, gólfflöt og lofthæð skulu miðaðar við gerð skips og 
ferðir, sem því eru ætlaðar. 

Sérstök rekkja skal vera fyrir hvern skipverja. 
2. Í reglugerð skal og kveða á um búnað skips að lyfjum og hjúkrunargögnum. 
3. Reglugerðir, sem um ræðir í 1. og 2. lið, skulu settar af ráðherra að fengnu 

áliti landlæknis og skipaskoðunarstjóra. 
Fjarskiptatæki. 

Skip, sem siglir meira en 3 sjómílur frá landi og er stærra en 15 rúmlestir, 
skal hafa loftskeytastöð eða radiotalstöð með ákveðnu lágmarksafli og ákveðnu 
öldusviði. Einn skipverja, að minnsta kosti, skal hafa starfræksluskirteini fyrir 
slíka stöð, samkvæmt 9. gr. laga nr. 30 27. júní 1941, um fjarskipti. 

Stöð þessi er háð eftirliti póst- og símamálastjórnarinnar. Póst- og símamála- 
stjórnin gefur út öryggisvottorð fyrir fjarskiptatækin og tilkynnir skipaskoðunar- 
stjóra árangur skoðunar á þeim, svo og annað varðandi þau, er ástæða þykir til. 
Skipsskjöl. 
1. Auk leiðarbókar (dagbókar) og véladagbókar skal skip hafa eftirlitsbók, sem 

í eru skráð vottorð skipaeftirlitsins um framkvæmdar skoðunargerðir ásamt 
greinargerð skipstjóra og vélstjóra um framkvæmd þess eftirlits, sem á þeim 
hvílir, auk annarra upplýsinga um skipið, sem krafizt kann að verða. 

Bjóða má, að skip hafi segulskekkjubók, sem í er skráð segulskekkja 

áttavitanna. 
Gerð og færslu eftirlitsbókar og segulskekkjubókar skal hagað á þann 

hátt, er skipaskoðunarstjóri kveður á um. 

2. Lög þau og reglur um siglingamál, sem boðið er, skulu vera á skipi. Á þar 
til gerðum stöðum skal festa auglýsingar um þau efni, er krafizt er, að þannig 
séu birt. 

3. Auk þjóðernis- og skrásetningarskirteinis og mælingabréfs skal skip hafa 
haffærisskirteini, hleðsluskírteini og leyfisbréf fyrir radiostöð. Enn fremur 
öryggisskírteini, þar sem þess er krafizt. 

32. gr. 
Um farþegaskip gilda ákvæði 31. gr. með þeim breytingum og viðbótum, er hér 

segir: 
1. 

2. 
3. 

Farþegaskip skal að öllu vera þannig gert og búið, að því er snertir öryggi manns- 
lífa, að hæft sé til mannflutninga og ferða þeirra, sem það er notað til. 

Um búnað og björgunartæki farþegaskipa skal setja sérreglur. 
Um vistarverur farþega, stærð þeirra, gerð, búnað, lýsingu, loftræstingu, hitun, 
viðhald og hreinsun setur ráðherra reglugerð að fengnum tillögum skipaskoðun- 
arstjóra. 
Í skipi skal vera auglýst, svo að á ber, til hvers konar flutninga skip sé ætlað, 
og hámark farþegafjölda. 

33. gr. 
Farþegaskip, hvort heldur þau eru smíðuð til millilanda- eða strandsiglinga, 

skulu vera nægilega stöðug með alla farþega í annarri hliðinni á efsta þilfari, og 
er þá miðað við hæstu tölu farþega, sem hugsanlegt er, að skip flytji. 

Að lokinni tæknilegri skoðun á stöðugleika skips skal skipaskoðunarstjóri 
ákveða i samráði við skipasmíðastöðina, hvernig úr skuli bætt, sé um ófullnægjandi 
stöðugleika að ræða. 

34. gr. 
Þegar skip, sem ekki telst farþegaskip samkvæmt lögum þessum, er að áliti skipa- 

skoðunarstjóra notað til reglulegra farþegaflutninga, skal hann kveða á um það sér- 
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50 staklega um hvert skip, hvers krafizt skuli um gerð þess og búnað. Þegar svo ber 
31. júlí undir, að skip, sem ekki er farþegaskip, flytur annað fólk en skipverja, skulu settar 

sérreglur um aðbúð þeirra og öryggi. 

35. gr. 
A. Nýsmíði innan lands: 

1. Nýsmíði skipa er háð eftirliti skipaskoðunar ríkisins. 
2. Um nýsmíði tréskipa fer eftir uppdráttum og reglum, er ráðherra setur um 

smíði þeirra, svo og öðrum þeim reglum, er varða öryggisbúnað skipa. 
3. Sé um stálskip að ræða, annast skipaskoðun ríkisins eftirlitið, ef skipið er 

ekki smíðað undir eftirliti viðurkennds flokkunarfélags, en annars skal fela 

eftirlitið því flokkunarfélagi, er hlut á að máli. Þá skal og skipaskoðun ríkis- 
ins annast um, að skip fullnægi þeim kröfum, sem gerðar eru að alþjóðalögum 
og Íslenzkum réttarreglum um öryggi skipa og búnað þeirra. 

4. Þegar nýtt skip er smíðað, skipar skipaskoðunarstjóri skoðunarmann, sem 
hefur öruggt eftirlit með smíðinni af hálfu hins opinbera. Verði því við 
komið, skal skipa einn hinna föstu skoðunarmanna skipaeftirlitsins á staðn- 

um, enda verði hann talinn óhlutdrægur. Enn fremur skulu hinir sérfróðu 
menn, er um ræðir í 9. gr, ferðast milli skipasmíðastöðvanna samkvæmt 
ákvörðun skipaskoðunarstjóra, og skulu þeir leiðbeina við skipasmíðina, 
eftir því sem þörf krefur. 

B. Nýsmíði erlendis: 
1. Tréskip, sem smíðuð eru erlendis til skráningar hér á landi, skulu fullnægja 

ákvæðum íslenzkra laga og reglugerða um smíði og styrkleika skipa eða 
reglum flokkunarfélags, sem viðurkennt er af ráðherra, enda sé þá sætt krafna 
til styrkleika skipa, sem ætluð eru til úthafssiglinga, og séu þær eigi vægari i 
aðalatriðum en hinar íslenzku reglur. 

2. Stálskip, sem smíðuð eru erlendis til skráningar hér á landi, skulu fullnægja 
reglum flokkunarfélaga, viðurkenndra af ríkisstjórninni, alþjóðalögum og ís- 
lenzkum reglum um öryggi skipa og búnað þeirra. 

3. Þegar ræðir um nýsmíði á skipum erlendis, skal skylt að hafa eftirlit með 
smíðinni, en fullnaðarskoðun skipaeftirlitisns fer fram þegar skipið kemur 
til landsins. Eftirlit þetta má skipaskoðunarstjóri fela viðurkenndu flokk- 
unarfélagi eða viðurkenndum skoðunarmönnum. 

C. Breytingar á gömlum skipum: 
Engar meiri háttar breytingar, sbr. a-lið 24. gr., má gera á gömlum skipum, 

án þess að sérstakt leyfi skipaskoðunarstjóra sé fengið fyrir fram. Allar breyt- 
ingar og viðgerðir skipa, sem varða öryggi skips, skulu gerðar undir eftirliti 
skipaskoðunar ríkisins, og gilda þar um sömu reglur um eftirlit og um nýsmíði 
væri að ræða. Nánari ákvæði hér að lútandi skulu sett með reglugerð. 

D. Innflutningur skipa: 

Skip, sem keypt eru frá útlöndum til skrásetningar hér á landi, skulu full- 
nægja íslenzkum lögum um styrkleika, búnað og haffæri. 

Ef skip er í viðurkenndu flokkunarfélagi, þarf skoðun ekki að fara fram, 
fyrr en skipið er komið heim. Sé skip ekki í viðurkenndu flokkunarfélagi, skal 
skoðun fara fram, áður en það er keypt. Skoðunin skal skráð á þar til gerð 
eyðublöð, sem skipaskoðunarstjóri gefur út í þessu skyni. Skoðun framkvæmir 
innlendur eða útlendur maður, sem hefur þekkingu á skipasmíði að dómi skipa- 
skoðunarstjóra. 

Er skipaskoðunarstjóri hefur fengið skoðunarskýrslu, kveður hann á um, 
hvort hann vilji mæla með innflutningi skips eða ekki. Því aðeins má hann mæla
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með innflutningi skips, að styrkleiki þess og búnaður jafnist í aðalatriðum við 
það, sem krafizt er í lögum þessum, og það sé eigi eldra en 12 ára. 

Þegar skip er komið heim, fer fram aðalskoðun samkv. a-lið 24. gr., sbr. og 
2. mgr. 36. gr. 

36. gr. 
Skipum, sem voru íslenzk eign eða í smíðum fyrir íslenzka menn 1. júlí 1937, 

getur ráðherra veitt undanþágu frá lögum þessum, að því er einstök atriði varðar, þó 
ekki um haffæri skipa, sbr. 4. gr. 

Ef alveg sérstaklega stendur á, má veita slíkar undanþágur skipum, sem keypt 

eru frá útlöndum. 
Undanþágur frá ákvæðum laganna má veita skipum, sem eru sérstakrar gerðar, 

úr sérstöku efni eða með sérstökum vélabúnaði, og skipum, er gerð eru til sérstakra 
ferða í sérstökum tilgangi eða hafa ekki sérstaka aflvél innan borðs. 

Undanþágur samkvæmt grein þessari má því aðeins veita, að skipaskoðunar- 
stjóri mæli með þeim, enda er honum heimilt, ef hann telur ástæðu til, að leita um- 
sagnar Farmanna- og fiskimannasambands Íslands og sjómannafélags þess, er hann 
telur helzt eiga hlut að máli. 

37. gr. 
Ráðherra setur nánari reglur um smíði og búnað skipa og véla. Ber þar að miða 

við, hverrar tegundar skip er, stærð þess og notkun, er það er ætlað til, svo og gerð 
véla og þær ferðir, sem skipi eru ætlaðar. 

VI. KAFLI 

Um hleðslumerki o. fl. 

38. gr. 
Öll íslenzk skip, sem eru í förum milli Íslands og annarra landa, skulu vera með 

hleðslumerkjum og hafa hleðslumerkjaskirteini. 
Þau íslenzk skip, sem hleðslumerkjasamþykkt, gerð í London 5. júlí 1930, nær til, 

skulu hafa alþjóða-hleðslumerkjaskírteini. Önnur íslenzk skip, 50 rúmlestir eða 
stærri, skulu hafa hleðslumerkjaskírteini, er sýnir minnsta hleðsluborð. 

Skipaskoðunarstjóri ákveður hleðslumerki skipa og gefur út hleðslumerkjaskir- 
teini samkvæmt samþykkt þeirri, er um ræðir í 2. mgr., og nánari reglum, er ráðherra 

selur. 
Undanþegin ákvæðum þessarar greinar um hleðslumerki eru skip, meðan þau 

stunda síldveiði á tímabilinu 1. júni— 15. sept., enda hafi þau verið skoðuð samkvæmt 
c-lið 27. gr. og sú skoðun skráð í eftirlitsbók. 

39. gr. 
Ráðherra setur með reglugerð sérstök ákvæði um, hvernig umbúnaði undir 

þilfari og á skuli hagað til öryggis mannslífum og haffæri skipa. Reglugerðin skal 
samin að fengnum tillögum Alþýðusambands Íslands og Farmanna- og fiskimanna- 
sambands Íslands. 

40. gr. 
Merkja skal á fram- og afturstefni allra skipa, sem stærri eru en 20 rúmlestir, 

mælikvarða í desimetrum annars vegar, en i enskum fetum hins vegar, er sýni, hve 

djúpt skip liggur í sjó. 
Þegar skipaskoðunarstjóri hefur ákveðið hleðsluborð skips, skal hann, telji hann 

ástæðu til, merkja djúpstöðu þess á framstefni, til þess að forðast mishleðslu, enda 
ráðfæri hann sig við skipstjórann og skipaskoðunarmann. 
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41. gr. 
Hleðslumerkjaskírteini skal fylgja skipsskjålum og ávallt sýnt bæði vid toll- 

afgreiðslu og þegar þess er krafizt af trúnaðarmönnum skipaeftirlitsins, sbr. III. 

kafla, eða lögreglunni. 
Hafi skip hleðslumerkjaskirteini útgfið af þar til bærum erlendum stjórnar- 

völdum í ríki, sem er aðili að alþjóðasamþykkt gerðri í London 5. júlí 1930, eða við- 
urkenndu skipaflokkunarfélagi, getur skipaskoðunarstjóri veitt því íslenzkt hleðslu- 
merkjaskírteini í þess stað án þess að láta mælingu þá eða skoðun, er með þarf til 

ákvörðunar hleðslumerkja, fara fram. 
Nú er skipi breytt þannig, að hleðsluborð þess breytist að dómi skipaskoðunar- 

stjóra, og er þá hleðslumerkjaskírteini þess úr gildi fallið. 

42. gr. 
Bannað er að flytja benzin eða önnur þau eldfim efni, er sérstök sprengingar- 

hætta stafar af, í farmrúmi eða á þilfari á farþegaskipum. 
Um flutning efna þeirra, sem um ræðir í 1. mgr., með skipum setur ráðherra 

reglur að fengnu áliti skipaskoðunarstjóra. 
Um fermingu, flutning og affermingu farms að öðru leyti setur ráðherra reglur 

að fengnu áliti skipaskoðunarstjóra, þar á meðal um flutning á dýrum. 

VII. KAFLI 

Um farbann o. fl. 

43. gr. 
Eftirlitsmenn skera úr því, hvort för skips skuli bönnuð samkvæmt lögum 

þessum. 
Nú hefur eftirlitsmaður lagt farbann á skip, og skal það þá þegar í stað tilkynnt 

skipstjóra og, ef hentugt þykir, útgerðarmanni. Tilkynningin skal vera skrifleg. 
Ástæður fyrir banni skulu tilgreindar, svo og skilyrði fyrir því, að banni verði af létt. 
Skýrslu um málið ásamt nauðsynlegum upplýsingum skal senda skipaskoðunarstjóra, 
og loks skal lögreglustjóra, hafnar- og tollyfirvöldum á staðnum skýrt frá banninu, 
enda ber þessum aðilum, hverjum á sínu sviði, að veita fulltingi sitt til þess, að banni 

verði framfylgt. 

44. gr. 
Skipaskoðunarstjóri skal fella farbann skips úr gildi, ef hann telur það ekki á 

rökum reist, en telji hann bannið nægilega rökstutt, staðfestir hann það og sendir 
skipstjóra eða eftir atvikum útgerðarmanni rökstuddan úrskurð sinn. 

Telji skipaskoðunarstjóri gögn skorta, sér hann um, að þeirra verði aflað. 

VIII. KAFLI 

Um siglingadóm og rannsókn sjóslysa. 

45. gr. 
Siglingadómur hefur aðsetur í Reykjavík og er skipaður þannig: 
Dómsmálaráðherra skipar formann dómsins og varaformann til 6 ára í senn. 

Þeir skulu fullnægja sömu skilyrðum og hæstaréttardómarar. 
Þá skipar dómsmálaráðherra 12 meðdómendur og 6 varameðdómendur, alla til 

sex ára í senn. Þeir skulu fullnægja skilyrðum þeim, er hér segir: 
1. Tveir skulu vera eða hafa verið starfandi skipstjórar, annar þeirra á kaupskipi 

í utanlandssiglingum.
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2. Tveir skulu vera eða hafa verið starfandi yfirvélstjórar á skipi og annar þeirra 
á diesel-skipi. 

3. Tveir skulu vera eða hafa verið sjómenn án þess þó að vera eða hafa verið skip- 
stjórar, stýrimenn, vélstjórar eða loftskeytamenn síðastliðin 5 ár. 
Tveir skulu vera sérfróðir um smíði skipa. 
Tveir skulu vera sérfróðir um smíði véla. 
Tveir skulu vera sérfróðir um firðtæki. 
Einn varamann skal skipa fyrir hverja starfsgrein. 
Embættis- og sýslunarmenn skipaeftirlitsins geta ekki verið dómendur. 
Fastir dómendur eru: Formaður dómsins, annar þeirra skipstjóra, sem tilnefndir 

hafa verið, og annar sjómannanna (sbr. 3. lið). 

Formaður dómsins kveður fasta dómendur úr flokki hinna skipuðu dómenda, 
og gildir sú kvaðning, þar til dómurinn er skipaður næst. 

Í meðferð hvers máls taka þátt hinir fóstu dómendur og tveir úr flokki aukadóm- 
endanna, valdir í hvert skipti af föstu dómendunum, eftir því hverrar sérþekkingar 
er þörf. 

Dómendur siglingadóms skulu auk framangreindra skilyrða fullnægja kröfum 
þeim, sem gerðar eru um almenn og sérstök dómaraskilyrði samkvæmt lögum. 

> 

46. gr. 
Hlutverk siglingadóms er: 

1. Að annast yfirskoðunargerðir samkvæmt lögum þessum og kveðja yfirskoðunar- 
menn. 
Að skera úr um gildi farbanns. 

Að dæma og eftir atvikum rannsaka refsimál, sem höfðuð eru að tilhlutun skipa- 
skoðunarstjóra út af sjóslysum eða brotum á lögum þessum. 

4. Að skera úr um gjaldskyldu og gjaldsupphæð samkv. 53. gr. 

a
ð
 

47. gr. 
Hafi einhver sá atburður gerzt, er valdi því, að halda beri sjóferðapróf sam- 

kvæmt 45. gr. 1. nr. 56 30. nóv. 1914, ber að gera eftirlitsmanni í því umdæmi, þar 
sem sjópróf er haldið, aðvart um það, og sé um að ræða strand skips, verulegar 
skemmdir á skipi eða farmi, manntjón á skipi eða veruleg meiðsli manna, ber hon- 
um að mæta eða láta mæta við prófin. 

Eftirlitsmanni ber og að hefjast handa um, að próf sé haldið, ef hann telur ástæðu 
til eða þess er krafizt af aðilum þeim, sem taldir eru í b-lið 27. gr. 

Hinir reglulegu sjódómar annast sjópróf og rannsóknir sjóslysa. 
Á I. eftirlitssvæði fer þó siglingadómur með rannsóknina, en getur falið hana sjó- 

dómi, þar sem skip er statt, ef um lítilræði er að ræða eða sérstaklega stendur á. Sigl- 
ingadómur getur haldið sjópróf hvar sem er á landinu, ef hann telur ástæðu til. 

Öll sjópróf fara fram að hætti sakamála. 
Að prófi loknu skal eftirlitsmanni í því umdæmi, þar sem próf er haldið, sent 

eftirrit af því. Eftirlitsmaður getur krafizt framhaldsprófs, ef hann telur ástæðu til. 
Hann sendir síðan skipaskoðunarstjóra eftirrit prófanna ásamt athugasemdum sínum. 

Skipaskoðunarstjóri sendir síðan skjölin til dómsmálaráðuneytisins, og telji 
hann ástæðu til að ætla, að um refsivert brot sé að ræða, gerir hann tillögu um 

málshöfðun og lætur fylgja greinargerð og gögn, er hann telur þurfa. 
Nú fyrirskipar dómsmálaráðherra málshöfðun, og gefur þá siglingadómur 

út stefnu og ákveður fyrirtöku málsins á þeim stað og tíma, er hann telur henta. 
Málið skal síðan rekið að hætti sakamála, þó þannig, að málflutningur er munn- 
legur og opinber. 
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48. gr. 

Nú hefur farbann verið lagt á skip, og getur þá skipstjóri eða útgerðarmaður 

kært það fyrir siglingadómi. 

Nú er synjað um að leggja farbann á skip eftir kröfu þeirra aðila, sem um ræðir 

í b-lið 27. gr., og geta þeir þá kært synjunina fyrir siglingadómi. 

49. gr. 
Málum höfðuðum samkvæmt 30., 48. og 53. gr. þessara laga skal beint gegn skipa- 

skoðunarstjóra. Þeim skal hraðað svo sem föng eru á. Sérstaklega skal hraða máli 

svo sem unnt er, þegar úrskurða skal um farbann. Þeim úrskurði, sem skal vera 

rökstuddur, verður ekki áfrýjað. 
Frestir reiknast sem aðilar væru búsettir innan sömu þinghár. Um málið fer að 

öðru leyti sem venjuleg sjódómsmál. 
Skaðabótamál vegna ólöglegs farbanns ber undir almenna dómstóla. 

Bótaréttur gegn ríkissjóði fellur niður, ef mál er eigi höfðað innan tveggja mán- 

aða frá því er siglingadómur hefur kveðið á um gildi farbanns. 

IX. KAFLI 

Um gjöld. 

50. gr. 
Fyrir skoðanir á skipum, eimkötlum, mælingu á skipum, útgáfu skirteina, endur- 

skoðun smíðauppdrátta og aðrar skoðanir skal eigandi greiða gjöld til ríkissjóðs 

samkvæmt reglugerð, er ráðherra setur. 

51. gr. 
Fyrir eftirlit flokkunarfélags eða annars trúnaðarmanns skipaskoðunar ríkisins 

greiðir eigandi þeim, sem hlut eiga að máli. 

52. gr. 
Öll framangreind gjöld ber eiganda skips að greiða, og renna þau í ríkissjóð, 

sbr. þó 51. gr. 
Gjöldin skulu innheimt af skipaskoðun ríkisins eða lögreglustjóra (í Reykjavík 

tollstjóra) á sama hátt og önnur opinber gjöld til ríkisins. 
Gjöldunum fylgir lögveð í skipi, jafnsett lögveði fyrir lestagjaldi í eitt ár frá 

því, er gjald var kræft. 

53. gr. 
Telji gjaldandi gjald ranglega krafið eða of hátt, getur hann leitað úrskurðar 

skipaskoðunarstjóra, og skal þá greiða gjaldið samkvæmt honum. Gjaldandi getur 

þó á næstu þrem mánuðum frá því, er honum var kunnugt um úrskurðinn, skotið 
honum til siglingadóms, er þá sker úr um málið, og verður þeim úrskurði ekki 

áfrýjað. 
Ríkissjóður endurgreiðir gjaldanda að öllu eða nokkru samkvæmt því, sem í úr- 

skurði siglingadóms segir. 
Skipaskoðunarstjóri er í fyrirsvari fyrir ríkissjóð í slíkum málum. 
Réttargjöld í málum samkvæmt þessari grein eru hin sömu og í einkamálum.
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X. KAFLI 

Um laun. 

54, gr. 
Skipaskoðunarstjóri og sérfróðir fulltrúar hans, sem skipaðir eru fastir starfs- 

menn við eftirlitið og hafa það að aðalstarfi, skulu launaðir samkvæmt lögum um 
laun starfsmanna ríkisins, og taka þeir laun sín úr ríkissjóði. 

55. gr. 
Skoðunarmenn skulu launaðir samkvæmt reglum, er ráðherra setur að fengnum 

tillögum skipaskoðunarstjóra, og skal þar tekið tillit til verks þess, sem í té er látið. 

56. gr. 
Fastir dómendur siglingadóms skulu launaðir á sama hátt og fastir dómendur 

í félagsdómi. 
Laun aukadómenda ákveða hinir föstu dómendur eftir málavöxtum hverju sinni. 

57. gr. 
Allir framangreindir embættis- og sýslunarmenn taka laun sín úr ríkissjóði. 
Skrifstofukostnaður, ferðakostnaður og nauðsynleg aðstoð greiðist eftir reikn- 

ingi, er ráðherra úrskurðar. 

XI. KAFLI 

Um refsingar, svipting réttinda o. fl. 

58. gr. 
Brot gegn lögum þessum og reglum, sem settar verða samkvæmt þeim, varða 

sektum, varðhaldi eða fangelsi, ef miklar sakir eru, nema þyngri refsing liggi við 

samkvæmt öðrum lögum. 
Nú er skipi, sem eigi hefur gilt haffærisskirteini eða farbann hvílir á, lagt úr 

höfn eða skip er annars á ferð óhaffært, án þess að brýnasta nauðsyn sé til, og skal 
þá eigi beita vægari refsingu en varðhaldi. 

Refsingu skal beitt eigi aðeins við skipstjóra, þann, er í hans stað kemur, og 
aðra, sem beinan þátt eiga í broti, heldur og eiganda skips, útgerðarmann eða annan 
yfirboðara, enda sé brotið framið með vitund þess manns eða vilja. 

59. gr. 
Sektir fyrir brot gegn lögum þessum renna í ríkissjóð. Þeim fylgir lögveð í skipi 

og búnaði þess jafnsett lögveði fyrir lestagjaldi. 
Aðför skal reynd fyrir sekt, áður en til afplánunar kemur. 
Við ákvörðun sekta skal hafa hliðsjón af efnahag sakborninga. 

60. gr. 
Ef skip, sem eigi hefur gilt haffærisskírteini eða farbann hvílir á, er leyst úr 

höfn, svo og, ef skip er annars á ferð óhaffært, án þess að brýnasta nauðsyn sé til, 
varðar það skipstjóra missi réttar til skipstjórnar eigi skemur en 3 mánuði. 

Sé brot ítrekað eða hafi verulegt tjón hlotizt af á mönnum eða verðmætum, skal 
beitt réttindasviptingu í 6 mánuði og allt að 5 árum eða ævilangt, ef brot er stórfellt. 

Réttindasviptingu samkvæmt þessari grein skal beitt við yfirvélastjóra, loftskeyta- 
menn og aðra yfirmenn skips, eftir því sem við á, ef þeir gerast brotlegir gegn lögum 
þessum eða taka þátt í brotum á þeim. 
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61. gr. 
Låg bessi raska i engu åkvædum 21. gr. laga nr. 33 9. jan. 1935, ad bvi er snertir 

viðurlög, ef menn eru undir áhrifum áfengis við störf sin. 

62. gr. 
Ef maður, sem hefur fengið opinbera viðurkenningu eða próf sem smiður skips, 

vélar eða búnaðar þess, vanrækir störf sín samkvæmt lögum þessum af ásetningi 
eða vítaverðu gáleysi, varðar það hann refsingu og réttindamissi samkvæmt 58. 
og 60. gr. 

63. gr. 
Svipting réttinda samkvæmt lögum þessum skal gerð með dómi. 
Hver sá, sem sviptur hefur verið réttindum samkvæmt lögum þessum, skal af- 

henda lögreglunni réttindaskirteini sitt. 
Réttindasvipting skal tilkynnt öllum lögreglustjórum á landinu. 

64. gr. 
Hafi maður verið sviptur réttindum samkvæmt lögum þessum lengur en 5 ár, 

getur dómsmálaráðherra veitt honum réttindin aftur, enda séu meira en 5 ár liðin frá 
réttindasviptingu, sönnur færðar á, að sá, er hlut á að máli, hafi lifað heiðarlegu 

og grandvöru líferni, hafi enn þá þekkingu og leikni, er til starfans þarf, og ástæður 
mæli að öðru leyti með. 

Endurveiting réttinda samkvæmt þessari grein er þó því aðeins heimil, að skipa- 
skoðunarstjóri og siglingadómur mæli með. 

XII. KAFLI 

Um gildistöku laganna o. fl. 

65. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 78 11. júní 1938, 

um eftirlit með skipum og bátum, lög nr. 38 30. júní 1942, um breyting á þeim lög- 
um, svo og önnur þau ákvæði, er eigi fá samrýmæt lögum þessum. 

66. gr. 
Reglugerðir, sem út hafa verið gefnar samkvæmt lögum nr. 78 11. júní 1938, 

halda gildi sínu, þar til nýjar reglugerðir hafa verið settar. 

67. gr. 
Auk þess, sem getið er í einstökum greinum, er ráðherra heimilt að setja nánari 

reglur um einstök ákvæði laganna og framkvæmd þeirra, enda sé tillagna skipaskoð- 
unarstjóra leitað. Í slíkar reglugerðir má og setja refsiákvæði innan þeirra marka, 
er lög þessi setja. 

Gjört að Hallormsstað, 31. júlí 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) i i 

Emil Jonsson.
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STJORNARSKIPUNARLOG 

um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 17. júní 1944. 

Forseti ISLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á stjórnarskipunarlög þessi og ég staðfest 
þau með samþykki mínu: 

1. gr. 
31. gr. stjórnarskrárinnar orðist svo: 
Á Alþingi eiga sæti 60 þjóðkjörnir þingmenn, kosnir leynilegum kosningum, 

þar af: 
a. 25 þingmenn kosnir hlutbundinni kosningu í 5 fimm manna kjördæmum: 

Vesturlandskjördæmi: Borgarfjarðarsýsla, Akraneskaupstaður, Mýrasýsla, 
Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla og Dalasýsla. 
Vestfjarðakjördæmi: Barðastrandarsýsla, Vestur-Ísafjarðarsýsla, Ísafjarðar- 

kaupstaður, Norður-Ísafjarðarsýsla, Strandasýsla. 
Norðurlandskjördæmi vestra:  Vestur-Húnavatnssýsla, Austur-Húnavatns- 

sýsla, Skagafjarðarsýsla, Sauðárkrókskaupstaður og Siglufjarðarkaupstaður. 
Austurlandskjördæmi: Norður-Múlasýsla, Seyðisfjarðarkaupstaður, Suður- 

Múlasýsla, Neskaupstaður og Austur-Skaftafellssýsla. 
Reykjaneskjördæmi: Gullbringu- og Kjósarsýsla, Hafnarfjarðarkaupstaður, 

Keflavikurkaupstaður og Kópavogskaupstaður. 
bh. 12 þingmenn kosnir hlutbundinni kosningu í 2 sex manna kjördæmum: 

Norðurlandskjördæmi eystra: Eyjafjarðarsýsla,  Akureyrarkaupstaður, 
Ólafsfjarðarkaupstaður, Suður-Þinseyjarsýsla, Húsavíkurkaupstaður og Norður- 
Þingeyjarsýsla. 
Suðurlandskjördæmi: Vestur-Skaftafellssýsla,  Vestmannaeyjakaupstaður, 

Rangárvallasýsla og Árnessýsla. 
c. 12 þingmenn kosnir hlutbundinni kosningu í Reykjavík. 
d. 11 landskjörnir þingmenn til jöfnunar milli þingflokka, svo að hver þeirra 

hafi þingsæti í sem fyllstu samræmi við atkvæðatölu sína við almennar kosn- 
ingar. 
Þingmenn skulu kosnir til 4 ára. Á hverjum framboðslista skulu að jafnaði 

vera tvöfalt fleiri menn en kjósa á í því kjördæmi, og skulu varamenn, bæði fyrir 
kjördæmakosna þingmenn og landskjörna, vera svo margir sem til endist á listanum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

3. gr. 

Ákvæði um stundarsakir. 

Almennar kosningar til Alþingis skulu fara fram, þegar stjórnarskipunarlög 
þessi öðlast gildi, og falla umboð þingmanna niður á kjördegi. 

Gjört í Reykjavík, 14. ágúst 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Emil Jónsson. 
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um kosningar til Alþingis. 

Forseti ISLANDS 

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

I. KAFLI 

Kosningarréttur og kjörgengi. 

1. gr. 
Kosningarrétt við kosningar til Alþingis eiga allir, karlar og konur, sem 
eru 21 árs eða eldri, þegar kosning fer fram; 
eiga ríkisborgararétt hér á landi; 
hafa verið búsettir hér á landi síðustu 5 árin áður en kosning fer fram; 
hafa óflekkað mannorð og 
eru fjárráðir. T
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2. gr. 
Enginn telst hafa óflekkað mannorð, sem er sekur eftir dómi um verk, sem er 

svívirðilegt að almenningsáliti, nema hann hafi fengið uppreist æru sinnar. 

3. gr. 
Maður telst fjárráður, þó að bú hans sé undir gjaldþrotaskiptum. 

4. gr. 
Kjörgengur við kosningar til Alþingis er hver sá karl eða kona, sem kosningar- 

rétt á samkvæmt 1. gr., nema þeir dómendur, sem ekki hafa umboðsstörf á hendi. 

II. KAFLI 

Kjördæmi. 

5. gr. 

Kjósendur neyta kosningarréttar síns í sérstökum kjördæmum eftir þeim reglum 
og með þeim skilyrðum, er lög þessi setja, og er landinu skipt í kjördæmi, sem hér 
segir: 

A. Kjördæmi, þar sem kosnir eru hlutbundinni kosningu fimm alþingismenn og 
varamenn þeirra í hverju kjördæmi: 
1. Vesturlandskjördæmi: Borgarfjarðarsýsla, Akraneskaupstaður, Myrasýsla, 

Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla og Dalasýsla. 
2. Vestfjarðakjördæmi: Barðastrandarsýsla, Vestur-Ísafjarðarsýsla, Ísafjarðar- 

kaupstaður, Norður-Ísafjarðarsýsla, Strandasýsla. 
3. Norðurlandskjördæmi vestra: Vestur-Húnavatnssýsla, Austur-Húnavatns- 

sýsla, Skagafjarðarsýsla, Sauðárkrókskaupstaður og Siglufjarðarkaupstaður. 
4. Austurlandskjördæmi: Norður-Múlasýsla, Seyðisfjarðarkaupstaður, Suður- 

Múlasýsla, Neskaupstaður og Austur-Skaftafellssýsla. 
5. Reykjaneskjördæmi: Gullbringu- og Kjósarsýsla, Hafnarfjarðarkaupstaður, 

Keflavikurkaupstaður og Kópavogskaupstaður.
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B. Kjördæmi, þar sem kosnir eru hlutbundinni kosningu sex alþingismenn og vara- 
menn þeirra í hvoru kjördæmi: 
1. Norðurlandskjördæmi eystra: Eyjafjarðarsýsla, Akureyrarkaupstaður, Ólafs- 

fjarðarkaupstaður, Suður-Þingeyjarsýsla, Húsavíkurkaupstaður og Norður- 
Þingeyjarsýsla. 

2. Suðurlandskjördæmi:  Vestur-Skaftafellssýsla,  Vestmannaeyjakaupstaður, 
Rangárvallasýsla og Árnessýsla. 

C. Reykjavíkurkaupstaður er sérstakt kjördæmi, þar sem kosnir eru hlutbundinni 
kosningu tólf alþingismenn og varamenn þeirra. 

III. KAFLI 

Kjördeildir. 

6. gr. 
Hverju kjördæmi skal skipt í kjördeildir, og er hver hreppur eða kaupstaður 

ein kjördeild, nema honum hafi verið skipt í fleiri kjördeildir. 

Heimilt er bæjarstjórn og hreppsnefnd með samþykki yfirkjörstjórnar að skipta 
kaupstað eða hreppi í kjördeildir. Hreppum má þó ekki skipta í fleiri kjördeildir 
en fjórar. 

Í hreppum, þar sem kjördeildir eru færri en fjórar, eiga 15 kjósendur, sem bú- 
settir eru innan sama hreppshluta, rétt á, að hann verði gerður að sérstakri kjör- 
deild, ef þeir krefjast þess, áður en kjörskrá hefur verið lögð fram, enda sé þessi 
hluti hrepps afskekktur og erfitt um kjörsókn þaðan að áliti yfirkjörstjórnar. 

Kjördeildir skal að jafnaði kenna við kjörstaði í sveitum, en tölusetja þær til 
aðgreiningar í kaupstöðum. 

IV. KAFLI 

Kjörstjórnir og kjörstjórar utan kjörfunda. 

7. gr. 
Kjörstjórnir við alþingiskosningar skulu vera þrennar: 

1. Landskjörstjórn. 
2. Yfirkjörstjórnir. 
3. Undirkjörstjórnir. 

8. gr. 
Sameinað Alþingi kýs eftir hverjar almennar alþingiskosningar fimm manna 

landskjörstjórn hlutbundnum kosningum og jafnmarga til vara. Landskjörstjórn 
velur sér sjálf oddvita og skiptir að öðru leyti með sér verkum. 

9. gr. 
Í hverju kjördæmi er yfirkjörstjórn. Skal hún skipuð fimm mönnum og jafn- 

mörgum til vara, og eru þeir kosnir af sameinuðu Alþingi á sama hátt og lands- 
kjörstjórn. Kýs hún sér sjálf formann. Yfirkjörstjórnarmenn skulu allir vera bú- 
settir í hlutaðeigandi kjördæmi. Nú forfallast landskjörstjórnar- eða yfirkjör- 
stjórnarmaður, eða yfirkjörstjórnarmaður flyzt búferlum úr kjördæmi og vara- 
maður er ekki tiltækur, og skipar ráðherra menn í þeirra stað eftir tillögu þess 
flokks, sem kaus þá á Alþingi. 

Yfirkjörstjórn skal með nægum fyrirvara á undan kosningum auglýsa aðsetur 
sitt, þar sem hún veitir viðtöku framboðslistum og þar sem hún dvelst, meðan 
kosning fer fram, og skal aðsetur hennar vera eins miðsvæðis í kjördæminu og 
kostur er, enda liggi það vel við samgöngum. 
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10. gr. 
Í hverri kjördeild hrepps eða kaupstaðar skal vera undirkjörstjórn, skipuð 3 

mönnum, er hreppsnefnd eða bæjarstjórn, sem í hlut á, kýs til eins árs úr hópi 
kjósenda hreppsins eða kaupstaðarins og jafnmarga til vara. Hlutfallskosningu skal 
viðhafa, ef hreppsnefndarmaður eða bæjarfulltrúi krefst þess. Hreppstjóri skal 
þó jafnan vera formaður kjörstjórnar þess hrepps eða kjördeildar, sem hann er 
búsettur í. Annars velur kjörstjórn sér oddvita og skiptir að öðru leyti með sér 
verkum. 

Í kaupstöðum, þar sem kjördeildir eru fleiri en ein, kýs bæjarstjórn 3 manna 
kjörstjórn til þess að hafa með höndum stjórn undirkjörstjórna á hverjum kjör- 
stað. Yfirkjörstjórnir skulu jafnan vera reiðubúnar til þess að mæta fyrirvaralaust 
á fundi á kjördegi til ákvarðana og úrskurða í sambandi við kosninguna, ef með þarf. 

11. gr. 
Sá, sem á sæti í yfirkjörstjórn eða undirkjörstjórn, skal víkja sæti, ef hann er 

í kjöri til Alþingis. Sá, sem á sæti í landskjörstjórn, skal víkja sæti, þegar úthlutað 
er uppbótarþingsætum, ef hann getur sjálfur komið til greina við skipun í upp- 
bótarþingsæti. 

12. gr. 
Varamenn taka sæti í landskjörstjórn, yfirkjörstjórn og undirkjörstjórn í for- 

föllum aðalmanna eftir venjulegum reglum, þegar hlutfallskosningar eru viðhafðar, 
en annars eftir þeirri röð, sem þeir eru kosnir. Ef einhver kjörstjórn verður ekki á 
Þennan hátt fullskipuð, kveður hún sjálf til þann eða þá, sem þarf til þess, að talan 
sé fyllt. 

Það er borgaraleg skylda að taka við kosningu í kjörstjórn. 

13. gr. 
Kjörstjórar við atkvæðagreiðslu utan kjörfunda samkvæmt lögum þessum eru 

sýslumenn og bæjarfógetar (í Reykjavík borgarfógeti), fulltrúar þeirra, sendiherrar 
og sendifulltrúar, sendiráðsritarar og attachés, útsendir aðalræðismenn, útsendir 
ræðismenn og vararæðismenn Íslands erlendis svo og kjörræðismenn, ef þeir eru 
Íslenzkir ríkisborgarar eða af íslenzku þjóðerni og mæla á íslenzka tungu, hrepp- 
stjórar og skipstjórar á íslenzkum skipum í millilandasiglingum og á fjarlægum 
miðum. Nú eru sýslumaður og hreppstjóri búsettir á sama stað, og skal þá sýslu- 
maður vera kjörstjóri. 

Ef kjörstjórar eru í framboði, skulu þeir víkja sæti og varamenn gegna störf- 
um þeirra. Fulltrúar sýslumanna og bæjarfógeta (í Reykjavík borgarfógeta) skulu 
vera varamenn þeirra, en sýslumenn skipa varamenn hreppstjóra, og 1. stýrimaður 
skal vera varamaður skipstjóra. Ekki má utankjörfundarkosning fara fram á heimili 
frambjóðanda. 

V. KAFLI 

Kjörskrár. 

14. gr. 
Sveitarstjórnir annast um, að gerðar séu kjörskrár til alþingiskosninga, er fram 

eiga að fara, og skal samningu skráa vera lokið svo tímanlega, að þær verði lagðar 
fram svo sem fyrir er mælt í 19. gr. 

15. gr. 
Á kjörskrá skal taka: 

1. Þá, sem fullnægja öllum skilyrðum 1. gr. laga þessara og voru heimilisfastir í
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sveitarfélaginu 1. desember næst á undan þeim tíma, er kjörskrár skulu fram 
lagðar samkvæmt 1. málsgr. 19. gr. 

2. Þá, sem skortir það eitt á að fullnægja skilyrðum 1. töluliðs þessarar málsgr., 
að þeir hafa ekki fyllt 21 árs aldur eða 5 ára búsetu í landinu, ef þeir ná að 
fullnægja þeim skilyrðum fyrir lok þess árs, er kosningar fara fram. 
Um þann, sem settur er á kjörskrá og hefur ekki fullnægt skilyrðunum um 

aldur eða 5 ára búsetu í landinu, skal þess getið í athugasemd við nafn hans á 
kjörskránni, hvaða mánaðardag hann hefur náð að fullnægja öllu þessu, og skal 
rita framan við mánaðardaginn: Fær atkvæðisrétt. 

Nöfn þeirra, sem standa á kjörskrá með slíkum athugasemdum, skal undir- 
strika eða auðkenna greinilega á annan hátt. 

16. gr. 
Kjörskrá skal rita á eyðublöð, er dómsmálaráðuneytið lætur í té, og skal farið 

nákvæmlega eftir þeim leiðbeiningum, sem ráðuneytið lætur skrá á þau. 
Þegar kjörskrá hefur verið samin, skal oddviti í hreppnum undirrita hana og 

að minnsta kosti einn maður annar úr hreppsnefndinni með honum, en í kaup- 
stöðum borgarstjóri eða bæjarstjóri. 

17. gr. 
Nú hefur kjörskrá ekki verið samin eða lögð fram í tæka tíð eða um það hefur 

ekki verið fylgt ákvæðum laga þessara, og skal þá sýslumaður eða bæjarfógeti (í 
Reykjavík borgarfógeti), jafnskjótt sem hann fær vitneskju um það, gera nauð- 
synlegar ráðstafanir til, að kjörskrá verði tafarlaust samin og leiðrétt það, sem 
skort hefur á, að færi lögum samkvæmt. 

18. gr. 
Frá því að kjörskrá hefur verið samin og þangað til hún hefur verið lögð fram 

samkvæmt 19. gr., skal almenningur eiga aðgang að staðfestu eftirriti af henni hjá 
oddvita hreppsnefndar eða í skrifstofu borgar- eða bæjarstjóra. Skriflegar aðfinnslur 
við kjörskrána, sem koma fram á þessum tíma, skal taka til meðferðar, er kjörskrá 

hefur legið frammi samkvæmt 19. gr., og á þann hátt, sem fyrir er mælt um aðrar 
kjörskrárkærur í 20. og 21. gr. 

19. gr. 
Tveimur mánuðum fyrir kjördag skal leggja kjörskrá fram til sýnis á hent- 

ugum stað, einum eða fleirum, í hverri kjördeild utan kaupstaða. Kjörskrá skal 
Jafnan liggja frammi að minnsta kosti á einum stað í hverjum kaupstað eða kauptúni. 

Fjórtán dögum áður en kjörskrá er lögð fram skal auglýsa, hvar það verður 
gert, og á þann hátt á hverjum stað, sem venja er þar að birta opinberar auglýsingar. 
Þegar auglýst er í blöðum um þetta innan kaupstaða, nægir þó þriggja daga frestur. 
Heimilt er ráðherra að stytta frest þennan eða fella hann alveg niður. 

Kjörskrá skal liggja frammi frá dagmálum til miðaftans dag hvern næstu fjórar 
vikur, eftir að hún var lögð fram. Staðfest eftirrit af kjörskrá má hafa til að leggja 
fram. 

20. gr. 
Þegar 3 vikur eru til kjördags, skal hver sá, sem kæra vill, að einhvern vanti 

á kjörskrá eða sé ofaukið þar, hafa afhent oddvita hreppsnefndar eða borgar- eða 
bæjarstjóra kæru sína með þeim rökum og gögnum, sem hann vill fram færa til 
stuðnings máli sínu. Sé kæran um það, að einhver sé á skrá tekinn, sem ekki hafi 
rétt til að standa þar, skal oddviti hreppsnefndar eða borgarstjóri eða bæjarstjóri 
innan 3 daga gagngert senda þeim, sem yfir er kært, eftirrit af kærunni. 
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21. gr. 
Adfinnslum þeim vid kjörskrána, sem þannig eru fram komnar, sbr. 18. og 

20. gr., skal hlutaðeigandi hreppsnefnd eða bæjarstjórn skera úr á opinberum fundi, 
sem haldinn sé eigi síðar en 2 vikum fyrir kjördag. Til þess fundar skulu með 3 
daga fyrirvara kvaddir bæði þeir, sem fram hafa komið með aðfinnslurnar, og þeir, 
sem mælt er á móti, eða umboðsmenn þeirra. Samkvæmt þeim skjölum, sem aðilar 
málsins leggja fram, og framburði vitna, sem þeir leiða, skal leggja úrskurð á ágrein- 
inginn og rita hann með fáum orðum í gerðabók hreppsnefndar eða bæjarstjórnar. 

Þegar búið er að leiðrétta og bæta við kjörskrána samkvæmt þessu, skal öll 
hreppsnefndin eða bæjarstjórnin rita nafn sitt undir hana. Eftir þetta verður engin 
breyting gerð á kjörskránni, nema dómur sé á undan genginn. 

22. gr. 
Kjörskrá skal samin í tveim eintökum, og skal annað eintakið sent oddvita 

yfirkjörstjórnar þeirrar, er í hlut á, jafnskjótt sem kjörskráin er endanlega undir- 
rituð, en 2 mánuðum fyrir kjördag skal tilkynna honum tålu þeirra, sem á kjörskrá 
verða, eftir því sem næst verður komizt. 

23. gr. 
Nú eru fyrirskipaðar kosningar til Alþingis með svo stuttum fyrirvara, að ekki 

er unnt að láta kjörskrá liggja jafnlengi frammi eða veita þá fresti og fyrirvara, 
sem hér er gert ráð fyrir, og má þá stytta þetta allt hlutfallslega eftir nánari fyrir- 
mælum ráðherra í auglýsingu um kosningarnar. 

Ráðherra er og heimilt að stytta alla fresti, eftir því sem nauðsynlegt kann að 
vera, þegar gera þarf ráðstafanir út af vanrækslu hreppsnefndar eða bæjarstjórnar 
um samning kjörskrár, sbr. 17. gr. 

24. gr. 
Sá, sem er óánægður með úrskurð bæjarstjórnar eða hreppsnefndar út af kæru 

hans yfir kjörskrá, á kröfu til, að sér verði fengið eftirrit af úrskurðinum ókeypis, 
og getur hann sótt málið fyrir dómi. Á sama hátt getur sá, sem vegna fjarvistar eða 
af öðrum ástæðum hefur ekki átt kost á að koma fram með kæru út af kjörskrá, 
áður en kærufrestur er liðinn, sótt málið fyrir dómi, hvort sem málið varðar hann 
sjálfan eða ekki. Máli út af þessu skal dómara skylt að hraða svo, að því verði 
lokið fyrir kjördag, ef unnt er. Skal dómari skipa mann fyrir hönd þeirrar bæjar- 
stjórnar eða hreppsnefndar, sem stefnt er. Falli dómur þannig, að kjörskrá beri að 
breyta, skal fullnægja dóminum þegar er sækjandi málsins leggur fram eftirrit af 
honum, og frestar áfrýjun ekki fullnægingu dómsins. 

Dómsgjöld skal engin greiða í málum þessum. 

25. gr. 
Allar kosningar til Alþingis skulu fara fram samkvæmt gildandi kjörskrá. Ekki 

má kjósandi greiða atkvæði nema í einu kjördæmi eða einni kjördeild við sömu 
kosningu til Alþingis. Ef maður er á kjörskrá í fleiri kjördæmum en einu eða fleiri 
kjördeildum en einni, ræður hann sjálfur, hvar hann neytir kosningarréttar síns. 

Sá, sem stendur á kjörskrá með athugasemd við nafn sitt (sbr. 15. gr.), skal 
hafa rétt til að greiða atkvæði, ef hann samkvæmt athugasemdinni hefur öðlazt at- 
kvæðisrétt á kjördegi, en annars ekki,
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VI. KAFLI 

Frambod. 

26. gr. 

Þegar alpingiskosningar eiga að fara fram, skulu öll framboð tilkynnt skrif- 

lega yfirkjörstjórn þeirri, sem í hlut á, eigi síðar en 4 vikum og 3 dögum fyrir 

kjördag. 
Gæta skal þess um öll framboð að tilgreina skýrlega fullt nafn frambjóðanda, 

stöðu og heimili, til þess að enginn vafi geti leikið á því, hverjir í kjöri eru. 

27. gr. 

Framboðslista í kjördæmi skal fylgja skrifleg yfirlýsing allra þeirra, sem á 

listanum eru, að þeir hafi leyft að setja nöfn sín á listann, svo og skrifleg yfir- 

lýsing um stuðning við listann frá eigi færri en 100 og eigi fleiri en 200 kjósendum 

í Reykjavík og eigi færri en 50 og eigi fleiri en 100 í öðrum kjördæmum. 

Framboðslista skal fylgja skrifleg yfirlýsing meðmælenda listans um það, 

fyrir hvern stjórnmálaflokk listinn sé boðinn fram. Ef yfirlýsingu þessa vantar, 

telst listi utan flokka. 

28. gr. 

Við hinar sömu alþingiskosningar má enginn bjóða sig fram á fleiri framboðs- 

listum en einum. 

29. gr. 

Nú berst yfirkjörstjórn listi, er nafn manns stendur á, án þess að skriflegt 

leyfi hans fylgi, eða maður hefur skriflega leyft nafn sitt á fleiri listum en einum, 

og skal þá yfirkjörstjórn nema það nafn burt af listanum eða listunum. 

30. gr. 

Á framboðslista í kjördæmi skulu að jafnaði vera tvöfalt fleiri nöfn fram- 

bjóðenda en kjósa á þingmenn í hvert skipti, en aldrei fleiri. Nú berst yfirkjör- 

stjórn listi með fleiri nöfnum en tilskilið er, og skal þá nema burt af listanum 

öftustu nöfnin, sem fram yfir eru tilskilda tölu. 

31. gr. 

Það er ekki nauðsynlegt, að kjörgengi frambjóðenda sé sannað fyrir yfirkjör- 

stjórn eða landskjörstjórn, en Alþingi úrskurðar um kjörgengi þeirra, sem kosnir 

eru, jafnframt því sem það úrskurðar um, hvort nýkosnir þingmenn séu að öðru 

leyti löglega framboðnir og kosnir. 

32. gr. 

Nú deyr frambjóðandi, áður en kosning fer fram, en eftir að framboðsfrestur 

er liðinn eða á næstu þremur sólarhringum, áður en framboðsfrestur er liðinn, og 

má þá innan viku, ef fullur helmingur meðmælenda listans krefst þess, setja annan 

mann i stað hins látna á listann, enda sé fullnægt öðrum almennum skilyrðum um 

framboðið. 

VII. KAFLI 

Umboðsmenn. 

33. gr. 

Hverjum framboðslista skal fylgja til yfirkjörstjórnar skrifleg tilkynning frá fram- 

bjóðendum listans um það, hverjir tveir menn séu umboðsmenn listans. Ef umboðs- 

menn listans eru ekki tilgreindir eða nauðsynjar hamla umboðsmanni, eru fram- 
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52 bjóðendur í adalsætum hver um sig réttir umboðsmenn hans. Þessir umboðsmenn 
14. ágúst gæta réttar lista þeirra, sem þeir eru fyrir, við skoðun og úrskurðun listanna. Þeir 

gefa þær upplýsingar um listana, er yfirkjörstjórn óskar. Þeim er heimilt að vera 
viðstaddir eða gefa öðrum umboð til að vera viðstaddir kosningar á hinum einstöku 
kjörstöðum og talningu atkvæða. Skyldir eru umboðsmenn að hlíta þeim fundar- 
reglum, sem kjörstjórnir setja. 

34. gr. 
Stjórnmálaflokkur, sem þátt tekur í alþingiskosningum, á rétt á að hafa tvo 

umboðsmenn viðstadda, er úthlutun uppbótarþingsæta fer fram, til þess að gæta 
þar réttar flokksins. 

VITI. KAFLI 

Kosningaundirbúningur. 

35. gr. 
Allar kjörstjórnir skulu halda gerðabækur og bóka gerðir sínar. 
Landskjörstjórn bókar um viðtöku kjörgagna, samtölu atkvæða hinna einstöku 

stjórnmálaflokka og úthlutun uppbótarþingsæta o. s. frv., yfirkjörstjórnir um við- 
töku framboða, útsending og viðtöku kjörseðla og bréfa, hvers konar úrskurði, 
talningu atkvæða, úrslit kosninga og annað þess háttar, undirkjörstjórnir um allt, 
sem fyrir er mælt í lögum þessum eða skiptir máli um kosningaathöfnina. 

Dómsmálaráðuneytið lætur í té og löggildir gerðabækur landskjörstjórnar og 
yfirkjörstjórna, en yfirkjörstjórnir láta í té og löggilda gerðabækur undirkjörstjórna. 

Dómsmálaráðuneytið lætur kjörstjórnum í té embættisinnsigli. 

36. gr. 
Dómsmálaráðuneytið heldur bók yfir utankjörfundarkjörgögn og bókar, hve 

mörg kjörblöð með umslögum það sendir hverjum kjörstjóra utan kjörfunda, sbr. 
13. gr., og tölusetningu þeirra (sbr. 44. gr.). 

Sýslumenn og bæjarfógetar (í Reykjavík borgarfógeti) halda sams konar bækur 
og færa til bókar á sama hátt utankjörfundarkjörgögn þau, er þeir láta frá sér til 
hreppstjóra og skipstjóra. 

37. gr. 
Yfirkjörstjórn skal tilkynna dómsmálaráðuneytinu væntanlega tölu kjósenda 

í kjördæmi sínu, jafnskjótt sem henni hefur borizt áætlun um það (sbr. 22. gr.) 
og eigi síðar en 6 vikum fyrir kjördag. 

38. gr. 
Þegar frestur sá er liðinn, sem ákveðinn er um framboð, heldur yfirkjörstjórn 

fund á næsta virkum degi, og skal umboðsmönnum framboðslista veittur kostur 
á að vera viðstaddir. Finnist þá gallar á framboðslista, skal hlutaðeigandi um- 
boðsmönnum gefinn kostur á að leiðrétta þá, og má veita frest í því skyni, 
eftir því sem tími og atvik leyfa. Séu gallar, sem yfirkjörstjórn hefur bent á, 
ekki leiðréttir innan tilsetts frests, kveður hún upp úrskurð um það, hvort listi 
skuli fyrir það ógildur teljast. Verði ágreiningur innan yfirkjörstjórnar um úr- 
skurð, ræður afl atkvæða úrslitum. 

39. gr. 
Nú er framboðslisti úrskurðaður ógildur, og skal eftirrit af úrskurði þá þegar 

afhent hlutaðeigandi umboðsmanni eða umboðsmönnum ásamt eftirriti af lista 
þeim, sem rækur er ger.
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40. gr. 52 
Er yfirkjörstjórn hefur lagt úrskurð á framboðslista, merkir hún lista hinna 14. ágúst 

eldri stjórnmálaflokka sama bókstaf og þeir höfðu síðast og lista nýrra stjórnmála- 
flokka í áframhaldandi stafrófsröð eftir röð, er heiti þeirra stjórnmálaflokka 
verður í, er þeim er raðað í stafrófsröð. Þó er stjórnmálaflokki heimilt að velja sér 
bókstaf, sem eigi er notaður af þingflokki, en tilkynna skal hann landskjörstjórn 

slíkt val samstundis. Sé ágreiningur um slíkt val milli flokka, sker landskjör- 

stjórn úr. 
Landskjörstjórn skal sjá um, að samræmi sé í merkingu framboðslista milli 

kjördæma, þannig að sami stjórnmálaflokkur hafi alls staðar sama listabókstaf. 

41. gr. 
Nú eru fleiri en einn listi boðnir fram fyrir sama stjórnmálaflokk í kjördæmi, 

og skal þá merkja þá: A, AA ...., B, BB ...., €, CC ...., 0. s. frv. Listi, sem 
boðinn er fram utan flokka, er merktur bókstaf í áframhaldandi stafrófsröð á 

eftir flokkslistum. 

42. gr. 
Yfirkjörstjórn gerir þegar í stað almenningi kunna listana með auglýsingu í 

útvarpi og Lögbirtingablaði og auk þess í dagblöðum eða vikublöðum í viðkomandi 

kjördæmi á þann hátt, að greindur sé bókstafur hvers lista, fyrir hvaða stjórn- 
málaflokk hann er í kjöri, að hann sé utan flokka, ef því er að skipta, og svo nöfn 
frambjóðenda á hverjum lista í réttri röð. 

43. gr. 
Ef frambjóðandi hefur dáið og annar boðið sig fram í hans stað samkvæmt 

heimild og að fullnægðum skilyrðum 32. gr. skal hlutaðeigandi yfirkjörstjórn 
tafarlaust tilkynna það dómsmálaráðuneytinu, sem birtir listann þannig breyttan 
í útvarpinu og tilkynnir það öllum yfirkjörstjórnum, svo og öllum kjörstjórum 

utan kjörfunda. 

44. gr. 
Dómsmálaráðuneytið lætur í té kjörseðla þá ásamt fylsibréfum og umslögum, 

er þar til heyra og notuð verða við atkvæðagreiðslu utan kjörfunda. 
Kjörgögn þessi skal dómsmálaráðuneytið afgreiða svo tímanlega, að þau geti 

verið komin í hendur kjörstjóra utan kjörfunda 4 vikum fyrir kjördag. 

45. gr. 
Kjörgögn til atkvæðagreiðslu utan kjörfunda skulu vera þannig gerð: 
Kjörseðill, fylgibréf og stofn skulu vera samföst á einu kjörblaði, en aðgreind 

með riflínum. Kjörblöð skulu vera úr haldgóðum pappír, með mismunandi lit við 
hverjar kosningar, og svo þykkum, að skrift verði ekki greind í gegnum hann, þó 
að borið sé upp við birtu. Stofn og fylgibréf sama kjörblaðs skulu auðkennd sömu 
tölu, og öll kjörblöð, sem notuð eru við hverjar almennar kosningar um land allt, 
tölusett áframhaldandi tölum. Hver 10 kjörblöð skulu vera heft saman. Kjörseðillinn 
skal vera alveg auður, brotinn í miðju og jaðrar hans límbornir, svo að honum 
megi loka eins og spjaldbréfi. Jaðrarnir skulu aðgreindir frá sjálfum seðlinum 

með riflínum, svo að auðvelt sé að rifa þá frá og opna þannig seðilinn. Á fylgi- 
bréfinu skulu vera vottorð kjósenda og kjörstjóra. Kjörblað skal vera svipað þessu:
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..... RON 

(Staða. 

9000 000000000000000000000000 0000 0000 0000 0000 00000000000000000000000000000000000000 

Nr. 22... 

Ég undirritaður, sem á heima 

(Heimili, hreppsnafn eða kaupstaður.) 

og vegna fjarveru get ekki sótt kjörfund á kjörstað mínum, legg það undir dreng- 
skap minn og mannorð, að ég þvingunarlaust, aðstoðarlaust, í einrúmi og án þess 
að nokkur maður hafi séð, hef útfyllt viðfestan kjörseðil og límt hann aftur. Á 
sama hátt lýsi ég því yfir, að ég hef engan annan kjörseðil frá mér sent og hef 
ekki kosið annars staðar. 

(Heimili kjósanda.) 

hafi undirskrifað fylgibréfið, sem er rétt dagsett, og að þar umgetinn kjörseðill sé 
útfylltur aðstoðarlaust og í einrúmi, vottar undirritaður. 

(Embættisstaða vottorðsgefanda og heimili.) 
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Umslögin skulu gerð úr þykkum, mislitum pappír, hæfilega stór utan um fylgi- 52 
bréfið og kjörseðilinn, eftir að kjörseðlinum hefur verið lokað og fylgibréfið með 14. ágúst 
honum áföstum einbrotið saman. Þau skulu tölusett sömu tölum og kjörblöðin, og 
hverju 10 blaða hefti fylgja 10 umslög með sömu tölum. 

46. gr. 
Sýslumenn og bæjarfógetar (í Reykjavík borgarfógeti) senda nægilegar birgðir 

utankjörfundarkjörgagna til annarra kjörstjóra, hver í sínu umdæmi, og færa hverja 
sendingu til bókar samkvæmt 36. gr. 

Forðast skal að láta óviðkomandi sjá kjörgögnin. 

47. gr. 
Skipstjórar þeir, sem eru kjörstjórar við atkvæðagreiðslu utan kjörfunda sam- 

kvæmt 13. gr., skulu gæta þess, að til séu í skipinu fyrir hverjar alþingiskosningar 
nægar birgðir kjörgagna til utankjörfundaratkvæðagreiðslu. 

Í híbýlum skipshafnarinnar í skipinu skal vera að minnsta kosti 1 eintak af 
hók þeirri, er í 61. gr. getur. 

Enn fremur er skylda skipstjóra á íslenzkum skipum, þá er fyrirskipaðar eru 
almennar alþingiskosningar eða uppkosningar, að láta skipshöfnina vita um kjör- 
daginn, jafnskjótt og þeir vita um kosninguna. 

48. gr. 
Þá er skipstjóri veitir viðtöku utankjörfundarkjörgögnum, skal hlutaðeigandi 

sýslumaður eða bæjarfógeti (í Reykjavík borgarfógeti) taka af honum drengskapar- 
yfirlýsingu um, að kosning í skipi hans skuli fara fram samkvæmt fyrirmælum 
þessara laga og að engir aðrir greiði þar atkvæði en lögskráðir skipverjar. 

49. gr. 
Dómsmálaráðuneytið lætur í tæka tíð yfirkjörstjórnum í té eyðublöð undir 

kjörseðla þá, sem notaðir verða við atkvæðagreiðslu á kjörfundi. 

50. gr. 
Kjörseðlar til atkvæðagreiðslu á kjörfundi skulu vera úr haldgóðum pappír, 

sem prent eða skrift sést ekki í gegnum. Skipta skal um lit kjörseðla við hverjar 
alþingiskosningar. 

51. gr. 
Eyðublað undir kjörseðil til atkvæðagreiðslu á kjörfundi skal gera þannig, að 

hægt sé að prenta listana á það, hvern við annars hlið, og skal ætla um 6 em breidd 
hverjum lista, en lengd skal miðuð við fulla löglega tölu frambjóðenda. 

52. gr. 
Að liðnum framboðsfresti skulu yfirkjörstjórnir, hver fyrir sitt kjördæmi, láta 

fullgera kjörseðla þá, sem notaðir verða á kjörfundi, ef kosning á að fara fram i 
kjördæminu. Við almennar kosningar svo og uppkosningar í sambandi við þær 
fellur kosning ekki niður, þó að einungis einn listi sé í kjöri. 

53. gr. 
Kjörseðla, sem notaðir verða á kjörfundi, skal fullgera á þennan hátt: 
Prenta skal listana á eyðublaðið, hvern við annars hlið, í röð eftir bók- 

stöfum þeirra. Niður undan bókstaf hvers lista, sem skal vera stór og greinilegur og 
standa yfir miðjum listanum, skulu vera nöfn frambjóðenda listans í réttri röð
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52 ásamt stöðu og heimili, ef nauðsyn þykir til audkenningar. Listarnir skulu aðgreindir 
14. ágúst með feitum langstrikum, og skal að minnsta kosti %% cm breitt bil vera fyrir framan 

nöfnin á hverjum lista. 
Þess skal getið um hvern lista, fyrir hvern stjórnmálaflokk hann er í kjöri, 

á þann hátt að prenta með skýru letri neðan við listabókstafinn, en ofan við nöfnin 
á listanum: Listi ...... flokksins. Ef listi er boðinn fram utan flokka, skal á sama 
hátt prenta neðan við lstabókstafinn: Listi utan flokka. 

54. gr. 
Kjörseðlana skal brjóta saman þannig, að óprentaða hliðin snúi út. 
Ekki skal fullgera fleiri seðla en þá, sem sendir eru undirkjörstjórnum, og 

skal yfirkjörstjórn varast að láta óviðkomandi sjá seðlana, áður en hún sendir 
þá frá sér. 

55. gr. 
Tíu dögum eftir að framboðsfrestur er liðinn skulu kjörseðlarnir fullgerðir, 

og skal yfirkjörstjórnin eins fljótt og verða má afhenda til flutnings á næstu póst- 
stöð sem ábyrgðarsending þá seðla, sem senda skal undirkjörstjórn hverri, nema 
nauðsynlegt sé að senda hraðboða með þá, en undirkjörstjórn hverri skal senda 
jafnmarga seðla sem kjósendur eru á kjörskrá í hennar kjördeild og minnst 10% 
fram yfir. 

Seðlarnir skulu sendir í vönduðum umbúðum, er yfirkjörstjórn innsiglar með 
embættisinnsigli sínu svo vandlega, að eigi sé auðið að opna umbúðirnar og ná út 
seðlum án þess að brjóta innsiglið. 

Seðlum, sem eigi eru afgreiddir til undirkjörstjórnar, gerir yfirkjörstjórn grein 
fyrir, þegar atkvæði eru talin. 

56. gr. 
Jafnframt og yfirkjörstjórn sendir undirkjörstjórnum kjörseðla, skal hún láta 

hverri sendingu fylgja sterk umslög með áprentaðri utanáskrift til yfirkjörstjórnar- 
innar. Hverri undirkjörstjórn skulu fengin 6 umslög, og skal á neðra framhorn vera 
prentað á tvö þeirra: Ónýtir seðlar, á tvö Ágreiningsseðlar og á tvö Afgangsseðlar. 

Umslög þessi skulu vera svo stór, að allir seðlar af hverri þessari tegund komist 
í eitt umslag, en hin umslögin séu til vara. Auk þess skal yfirkjörstjórnin láta 
fylgja stórt og sterkt umslag með áprentaðri utanáskrift sinni og á efra framhorni 
nafn kjördeildarinnar, og skal í það umslag leggja hin umslögin. Yfirkjörstjórn 
skal jafnframt senda hverri undirkjörstjórn löggilta kjörbók til afnota við kosn- 
inguna, ef hún hefur hana ekki fyrir, og skýrslu um, hver þingmannaefni hafi 
boðið sig fram. 

IX. KAFLI 

Kjördagur. 

57. gr. 
Þá er almennar, reglulegar alþingiskosningar fara fram, skal kjördagur vera 

hinn sami um land allt, síðasti sunnudagur í júnímánuði. 

Bæði er þetta á sér stað og þegar almennar kosningar fara fram eftir þingrof, 
skulu allar kosningar gilda frá hinum almenna kjördegi, þó að einstöku kosningar 
hafi ekki fram farið á þeim degi. 

Kjörtímabilið er 4 ár.
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X. KAFLI 

Kjörstaðir. Atkvædakassar. Handbók kosningalaga. 

58. gr. 
Kjörstað í hverri kjördeild ákveða hreppsnefndir eða bæjarstjórnir. 
Sé þingstaður innan kjördeildar, skal hann að jafnaði vera kjörstaður. Kjör- 

stað skal auglýsa almenningi á undan kjörfundi með nægum fyrirvara, nema hann 
sé öllum kjósendum innan kjördeildar nægilega kunnur. 

59. gr. 
Þar, sem kosning fer fram, skal vera herbergi áfast kjörfundarstofunni og svo 

um búið, að ekki verði í það gengið né séð utan frá, og er herbergið kjörklefi. Sé 
eigi á slíku völ, má í þess stað tjalda fyrir eitt hornið í kjörfundarstofunni, svo 
að ekki sjáist þangað inn. 

Tjald skal festa fyrir glugga, er vera kynnu á kjörklefanum, svo að ekki verði 
inn þangað séð að utan, og skal tjaldið ná svo langt út fyrir gluggann, að ekki sé 
auðið að stinga kjörseðli út að glugganum, svo að hann sjáist að utan. Tjald þetta 
skal á hæfilega mörgum stöðum fest niður á jöðrum með innsigli undirkjörstjórnar. 

Kjörklefar mega vera fleiri en einn. Í hverjum kjörklefa skal vera lítið borð, 
sem skrifa má við. 

60. gr. 
Í hverjum hreppi varðveitir hreppstjóri, en í kaupstað bæjarfógeti (í Reykjavík 

borgarfógeti) atkvæðakassana og poka, sem þeim fylgja, milli kosninga og sér um, 
að þeir séu til taks í tæka tíð þar, sem þarf að nota þá við kosningar. Skulu kass- 
arnir allir vera með sömu gerð, eigi minni en 31,5 cm að lengd, 21 cm að breidd 
og 15,7 cm á hæð, með loki á hjörum og góðri læsingu fyrir. Langs eftir miðju 
lokinu skal vera rifa, er sé 15,7 cm löng að minnsta kosti, en 6,5 mm víð að ofan, 

en víðari að neðan. Kössunum skulu fylgja sterkir strigapokar, saumlausir, hæfi- 
lega stórir til að hafa utan um kassana. Dómsmálaráðuneytið lætur í té atkvæða- 
kassa og poka. 

Yfirkjörstjórn ber ábyrgð á, að jafnan séu til nægir atkvæðakassar með pokum 
til afnota í kjördæminu. 

61. gr. 
Dómsmálaráðuneytið lætur hverri kjördeild í té tvö eintök af lögum þessum, 

sem það lætur gefa út ásamt stjórnarskránni í handhægri útgáfu með skýringum 
og leiðbeiningum, ef þurfa þykir. 

Formenn undirkjörstjórna geyma eintök þessi, og skulu þau jafnan vera við 
höndina á kjörstað, meðan kjörfundur stendur yfir. 

XI. KAFLI 

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar. 

62. gr. 
Þeir, sem staddir eru eða gera ráð fyrir að verða staddir utan þess hrepps eða 

kaupstaðar, þar sem þeir standa á kjörskrá, þá er kosning fer fram, og af þeim 
ástæðum geta ekki sótt kjörfund, hafa heimild til að greiða atkvæði við kosningar 
til Alþingis utan kjörfundar eftir þeim reglum, sem settar eru í lögum þessum. 

Sömu heimild til að greiða atkvæði undan kjörfundar hafa þeir, sem sam- 
kvæmt læknisvottorði er ráðgert að dveljast muni í sjúkrahúsi á kjördegi, einnig 
barnshafandi konur, sem ætla má að muni verða hindraðar í að sækja kjörfund 
á kjördegi. 

1959 

52 

14. ágúst



1959 

52 

14. ågust 

180 

63. gr. 
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar er því aðeins gild, að notuð séu hin fyrir- 

skipuðu kjörblöð og umslög og að kosningin fari fram í skrifstofu sýslumanns 
eða bæjarfógeta (í Reykjavík borgarfógeta), í skrifstofu sendiráðs eða útsends 
aðalræðismanns, útsends ræðismanns eða vararæðismanns Íslands, eða kjörræðis- 

manns, er uppfyllir skilyrði 13. gr., í skrifstofu eða heimili hreppstjóra eða um 
borð í íslenzku skipi, þar sem skipstjóri hefur fengið afhent kjörgögn samkvæmt 
48. gr., enda sé þá kjósandinn skrásettur á skipinu. 

64. gr. 
Þeir kjósendur, er neyta vilja kosningarréttar síns utan kjörfundar, eiga rétt 

á að greiða atkvæði, úr því að 4 vikur eða styttri tími er til kjördags, en fari kosn- 
ing fram fyrir þann tíma, er hún ógild. Atkvæðið telst greitt þann dag, sem fylgi- 

bréfið er dagsett. 
Enginn má við sömu alþingiskosningar senda frá sér nema einn kjörseðil. 

Þegar svo stendur á, að frambjóðandi hefur dáið og annar boðið sig fram í hans 
stað samkvæmt heimild og að fullnægðum skilyrðum 32. gr., má þó kjósandi, sem 
þegar hefur greitt atkvæði utan kjörfundar, endurtaka kosninguna, og eins þó að 
hann eigi ekki kost á að heimta þá þegar aftur hið fyrra atkvæði sitt (sbr. 72. gr.) 
annaðhvort af því, að það sé í fjarlægð eða varðveitt í innsigluðum atkvæðakassa. 

65. gr. 
Kosning utan kjörfundar fer svo fram, að kjósandi ritar á kjörseðilinn bók- 

staf þess lista, sem hann vill kjósa, og má hann geta þess, hvernig hann vilji hafa 
röðina á listanum. 

66. gr. 
Áður en kjósanda, sem greiða vill atkvæði utan kjörfundar, eru afhent kjör- 

gögn, skal hann skýra kjörstjóra frá ástæðum til þess, að hann óskar að neyta 
atkvæðisréttar síns fyrir kjördag, og gera sem nákvæmasta grein fyrir því, hvar 
hann muni verða staddur á kjördegi. Skal kjörstjóri færa upplýsingar þessar í 
bók, sem yfirkjörstjórn löggildir í þessu skyni. — Að þessu loknu fær kjósandi 
afhent tölusett fylgibréf með áföstum kjörseðli, og skal hann sidan aðstoðarlaust, 
í einrúmi og án þess að nokkur maður sjái, rita atkvæði sitt á kjörseðilinn á þann 
hátt, er að framan greinir, loka honum síðan, þannig að það verði innan á, er hann 
hefur skrifað á seðilinn, og líma hann vandlega aftur. 

Kjörstjóri útfyllir því næst vottorð á fylgibréfinu, og kjósandi undirskrifar 
það, en kjörseðilinn má ekki undirskrifa eða einkenna á nokkurn hátt né losa hann 
frá fylgibréfinu. 

Því næst útfyllir og undirskrifar kjörstjórinn vottorð á fylgibréfinu um, að 
kjörseðillinn sé útfylltur í einrúmi og án aðstoðar. Einnig ritar hann á stofn kjör- 
blaðsins nafn og heimili kjósanda og kjördæmis hans og hvaða dag kosningin fór 
fram. Hann skal gæta þess vandlega, að stofn, fylgiblað og umslag, sem notað er 
við kosninguna, sé allt auðkennt sömu tölu. 

Loks skulu vitundarvottar rita á fylgibréfið og eins þó að kosið sé hjá sýslu- 
manni eða bæjarfógeta (í Reykjavik borgarfógeta). 

Nú vill skipstjóri sjálfur greiða atkvæði utan kjörfundar og getur ekki náð til 

annars kjörstjóra, og skal þá atkvæðagreiðsla hans vottuð af þeim, er í hans stað 

gengur á skipinu, er hans missir við. 

67. gr. 

Umboðsmenn framboðslista skulu hafa aðgang að bók þeirri, sem um getur í 

1. mgr. 66. gr.
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68. gr. 52 
Þegar gengið hefur verið frå fylgibréfinu samkvæmt ákvæðum 66. gr., skal 14. ágúst 

kjósandinn láta það með kjörseðlinum áföstum í tilheyrandi umslag og loka því 
vandlega. Síðan skal rita utan á það til hreppstjórans í þeim hreppi eða bæjarfóget- 
ans í þeim kaupstað (í Reykjavík borgarfógeta) eða kjörstjórnarinnar í þeirri kjör- 
deild, þar sem kjósandinn telur sig standa á kjörskrá. Síðan innsiglar kjörstjóri 
umslagið með lakki og þar til gerðu innsigli. Þó gildir sú meðferð ekki um þá 
atkvæðaseðla, er getur í 2. mgr. 71. gr. Á umslaginu skal þess getið, að í því liggi 
atkvæðaseðill, og skal kjósandinn undirrita þá yfirlýsingu með nafni sínu og 
kjördæmi. 

Stofn kjörblaðsins geymir kjörstjóri. 

69. gr. 
Nú ónýtist kjörseðill hjá kjósanda, og má hann fá annan kjörseðil í stað hins. 
Ónýtta seðilinn ásamt fylgibréfinu skal láta í umslag eins og hina gildu seðla, 

en á umslagið skal skrá, að í því liggi ónýttur atkvæðaseðill, og skal kjósandinn 
undirrita þá yfirlýsingu. Umslagið sendist til undirkjörstjórnar ásamt hinum gildu 
atkvæðum. 

Gera skal og athugasemd á stofninn um, að kjörseðillinn hafi ónýtzt. 

70. gr. 
Kjósandi annast sjálfur og kostar sendingu atkvæðisbréfs síns. Kjörstjóra er 

þé skylt, ef kjósandi óskar þess, að koma bréfinu í póst. 

71. gr. 
Hreppstjórar og bæjarfógetar (í Reykjavík borgarfógeti) innfæra á sérstaka 

skrá atkvæðabréf þau, er þeir veita móttöku, í áframhaldandi töluröð. Skal þess 

getið við hvert bréf, frá hvaða kjósanda það sé, hvenær og af hverjum það hafi 
verið afhent og hversu það er tölusett. Skulu bréf þessi varðveitt í venjulegum 
atkvæðakassa, innsigluðum af kjörstjóra ásamt undirkjörstjórn, og er umboðsmönn- 
um lista heimilt að setja á hann innsigli sín. 

Þeir kjósendur, sem greiða atkvæði hjá hreppstjóra eða bæjarfógeta (borgar- 
fógeta) í þeim hreppi eða kaupstað, þar sem þeir standa á kjörskrá, og skilja þar 
eftir bréf með atkvæði sínu, skulu sjálfir láta bréfin í atkvæðakassann. 

Skrá þessa ásamt kassanum með bréfunum sendir hreppstjóri eða bæjarfógeti 
(borgarfógeti) síðan hlutaðeigandi undirkjörstjórn svo tímanlega, að hún sé komin 
henni í hendur, áður en kjörfundur er settur. 

Þau bréf, er koma þar á eftir til kjörstjórnarinnar, en þó áður en atkvæða- 
greiðslu er lokið, skulu tölusett með áframhaldandi töluröð, án þess þó að inn- 

færast á skrána, og skal tölu þeirra getið í kjörbókinni. 

Nægjanlegt er að koma bréfi með utankjörfundaratkvæði í einhverja kjördeild 

þess kjördæmis, þar sem hlutaðeigandi kjósandi er á kjörskrá, en þegar svo stendur 
á, að bréfi er komið í aðra kjördeild en þá, þar sem hlutaðeigandi kjósanda hefur 
borið að kjósa, skal undirkjörstjórn geta þess sérstaklega í kjörbókinni og senda 
slík bréf aðskilin til yfirkjörstjórnar. 

72. gr. 
Kjósandi getur jafnan krafizt þess af hverjum þeim, er varðveitir bréf með 

atkvæði hans, sé það ekki varðveitt í innsisluðum atkvæðakassa, að hann afhendi 
sér það, allt þar til atkvæðið hefur verið tekið gilt af undirkjörstjórn. 

A 23
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XII. KAFLI 

Atkvæðagreiðsla á kjörfundi. 

73. gr. 
Kjörfund skal setja á kjörstað eigi síðar en kl. 12 á hádegi, en í kaupstöðum 

kl. 10 árdegis. Yfirkjörstjórn í kaupstöðum getur þó ákveðið, að kjörfundur skuli 
hefjast kl. 9 árdegis. Fullskipuð kjörstjórn skal viðstödd, er kjörfundur er settur. 
Sé hún ekki öll viðstödd, taka varamenn sæti, en séu þeir eigi heldur viðstaddir, 
kveður sá eða þeir, sem við eru úr kjörstjórninni, valinkunnan mann eða menn af 
kjósendum til að taka sæti í kjörstjórninni, og halda þeir sæti sínu, unz hinir koma. 

Sé kjörfundur settur fyrr en kl. 12 á hádegi, skal það auglýst með þeim fyrir- 
vara og á þann hátt, sem segir í 19. gr., 2. málsgr. 

74. gr. 
Á meðan á kosningarathöfninni stendur, má aldrei nema einn úr kjörstjórninni 

ganga ut í senn, og felur hann öðrum úr kjörstjórninni verk sitt á meðan. 

75. gr. 
Kjörstjórnin skal sitja við borð í kjörfundarstofunni. Auk umboðsmanna lista 

(sbr. 33. gr.) má enginn vera inni í kjörfundarstofunni, nema þeir kjósendur, einn 
á hvern kjörklefa, sem eru að greiða atkvæði. 

Athöfnin byrjar með því, að oddviti kjörstjórnar leggur fram seðlaböggul þann, 
sem hann hefur fengið frá yfirkjörstjórn, og skulu allir, sem við eru, gæta þess vel, 
hvort innsiglin eru heil eða böggullinn ber þess merki, að hann hafi verið opnaður. 
Skal þess getið í kjörbókinni, og riti kjörstjórn og umboðsmenn undir. Því næst 
opnar oddviti böggulinn og telur seðlana, en meðkjörstjórar og umboðsmenn telja 
líka. Skal þess gætt, hvort tala seðlanna kemur heim við tölu þá, sem tilgreind er 
í bréfi því, sem yfirkjörstjórn skal láta fylgja hverjum seðlaböggli. Þess skal getið 
í kjörbókinni, og riti kjörstjórn og umboðsmenn þar undir. 

76. gr. 
Nú hefur kjörstjórn borizt atkvæðakassi með atkvæðum greiddum utan kjör- 

fundar, og skal þá athuga á sama hátt og að framan segir, hvort innsigli kassans 
séu heil og ósködduð. Oddviti opnar síðan kassann, og telur kjörstjórnin bréfin og 
ber þau saman við skrána, sem fylgir (sbr. 71. gr.). Bréfin leggur hún til hliðar og 
varðveitir þau, meðan atkvæðagreiðsla fer fram, ásamt þeim atkvæðum greiddum 
utan kjörfundar, er henni kunna að hafa borizt eða berast, meðan á atkvæðagreiðsl- 
unni stendur. 

71. gr. 
Kjörstjórn athugar, hverjir kjósendur, sem standa á kjörskrá, hafa afsalað sér 

rétti til að greiða atkvæði í kjördeildinni í því skyni að greiða atkvæði í annarri 
kjördeild (sbr. 82. gr.), og gerir athugasemd um það við nöfn hlutaðeigenda á kjör- 
skránni og þeim afritum af henni, sem notuð eru við atkvæðagreiðsluna. 

78. gr. 
Í kjörfundarstofu svo og annars staðar á kjörstað skal á áberandi stað festa 

upp kosningaleiðbeiningar, er dómsmálaráðuneytið gefur út í því skyni. 

79. gr. 
Dómsmálaráðuneytið sendir yfirkjörstjórnum í tæka tíð nægilega mörg eintök 

leiðbeininga þeirra, er getur í 78. gr., en yfirkjörstjórnir senda þær aftur undir- 
kjörstjórnum.
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80. gr. 52 
Kjörstjórn skal, áður en atkvæðagreiðsla hefst, skipa til dyravörzlu 1 mann |. ágúst 

eða fleiri, sem skiptast á. 
Nú segir kjörstjórn dyraverði til, að atkvæðagreiðsla hefjist, og skal dyravörður 

þá hleypa inn kjósendum, og eigi fleirum í senn en kjörklefar eru margir. 
Sé ágreiningur um, í hverri röð kjósendur komist að, skal röðin á kjörskrá 

ráða, þannig að dyravörður hleypir þeim fyrr inn, sem framar stendur á kjörskrá 
af þeim, sem gefa sig fram. 

81. gr. 
Er kjósandi kemur inn í kjörfundarstofuna, gengur hann fyrir oddvita, sem 

fær honum einn kjörseðil, ef hann á rétt á að greiða atkvæði samkvæmt kjörskránni. 
Telji kjörstjórnin vafa á, hver maðurinn sé, er honum kostur ger að fá inn 

með sér 2 kjósendur, sem kjörstjórnin þekkir, og ef þeir vilja lýsa yfir því, að við- 
lögðum drengskap sínum, að maðurinn sé sá, er hann kveðst vera, þá er það næg 
sönnun, en geta skal þess í kjörbókinni. Að því búnu ganga vitni þessi út, en kjós- 
andi verður eftir. 

82. gr. 
Engum manni, sem á kjörskrá stendur, má kjörstjórnin meina að greiða at- 

kvæði, nema hann samkvæmt athugasemd við nafn hans hafi annaðhvort ekki 
fengið atkvæðisrétt á kjördegi eða þá að hann hefur afsalað sér atkvæðisrétti í 
þeirri kjördeild og greitt atkvæði annars staðar. 

Engum manni, sem ekki stendur á kjörskrá, má kjörstjórn leyfa að greiða at- 
kvæði, nema hann sanni með vottorði, að nafn hans standi á kjörskrá í annarri 
kjördeild innan sama kjördæmis og hafi afsalað sér þar kosningarrétti, og sé vott- 
orðið gefið af undirkjörstjórn þeirrar kjördeildar. Undirkjörstjórn eða oddviti 
undirkjörstjórnar fyrir hennar hönd, sem gefur slíkt vottorð, færir það til bókar í 
kjörbók undirkjörstjórnar, og fylgja skal það í frumriti til yfirkjörstjórnar kjörbók 
þeirrar kjördeildar, þar sem það er lagt fram og notað, enda einnig getið um það 
í kjörbókinni og nafn og heimili kjósanda tilgreint. Vottorð er einnig gilt, sé það 
undirritað af hreppsnefnd í þeim hreppi, þar sem kjósandi er á kjörskrá, eða oddvita 
fyrir hennar hönd. Ber oddvita að tilkynna undirkjörstjórn kjördeildar fyrir kjör- 
dag, hvaða kjósendum í kjördeildinni hreppsnefnd hafi gefið vottorð. 

83. gr. 
Þá er kjósandi hefur tekið við kjörseðlinum, sem oddviti afhendir honum, fer 

kjósandi með hann inn í kjörklefann og að borði því, er þar stendur. Á borðinu 
skulu vera ekki færri en 2 venjuleg dökk ritblý, er kjörstjórn lætur í té og sér um, 
að jafnan séu nægilega vel ydd. 

84. gr. 

Kjósandi greiðir atkvæði á þann hátt, að hann markar með ritblýi kross á kjör- 
seðilinn fyrir framan bókstaf þess lista, sem hann vill kjósa af þeim, sem í kjöri eru. 

Vilji kjósandi breyta nafnaröð á lista þeim, er hann kýs, setur hann tölustafinn 
1 fyrir framan það nafn, er hann vill hafa efst, töluna 2 fyrir framan það nafn, 
sem hann vill hafa annað í röðinni, töluna 3 fyrir framan það nafn, sem hann vill 
hafa það þriðja o. s. frv., að svo miklu leyti sem hann vill breyta til. 

Sé frambjóðandi eða frambjóðendur á þeim lista, er hann kýs, sem hann vill 
hafna, strikar hann yfir nafnið eða nöfnin. 

85. gr. 
Kjósandi gætir þess, hvernig sem hann kýs, að gera engin merki á kjörseðilinn 

fram yfir það, sem segir í lögum þessum. 
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86. gr. 
Kjósandi má ekki hagga neitt við listum, sem hann kýs ekki, hvorki strika 

yfir nöfn á þeim né breyta á þeim nafnaröð. 

87. gr. 
Þegar kjósandi hefur gengið frá seðlinum inni í kjörklefanum samkvæmt fram- 

ansögðu, brýtur hann seðilinn í sama brot, er hann var í, þegar hann tók við honum, 
svo að letrið snúi inn, gengur út úr klefanum og að kjörborðinu, stingur sjálfur 
seðlinum í atkvæðakassann gegnum rifuna á lokinu og gætir þess, að enginn sjái, 
hvað á seðlinum er. Þess gætir hann engu síður, jafnvel þótt hann skili auðum seðli. 

88. gr. 
Ef kjósandi skýrir kjörstjórn frá því, að hann sé eigi fær um að kjósa á fyrir- 

skipaðan hátt sakir sjónleysis eða þess, að honum sé hönd ónothæf, skal sá úr 
kjörstjórninni, er kjósandi nefnir til, veita honum aðstoð til þess í kjörklefanum, 
enda er sá, sem aðstoðina veitir, bundinn þagnarheiti um að segja ekki frá því, sem 
þeim fer þar á milli. Um aðstoðina skal bóka í kjörbókina, að tilgreindum ástæðum. 
Kjörstjórnarmanni er með öllu óheimilt að bjóða þeim aðstoð sína, er þarfnast 
hjálpar samkvæmt grein þessari. 

89. gr. 
Oddviti kjörstjórnar skal hafa fyrir sér frumrit kjörskrárinnar, en meðkjör- 

stjórar hvor sitt eftirrit. Meðkjörstjórar gera merki við nafn hvers kjósanda, um 
leið og hann hefur neytt kosningarréttar síns. 

90. gr. 
Áður en fyrsti kjósandi lætur seðil í kassann, skal kjörstjórnin og umboðs- 

menn gæta þess, að kassinn sé tómur, og síðan læsa honum. 

91. gr. 
Láti kjósandi sjá, hvað á seðli hans er, er seðillinn ónýtur, og má ekki leggja 

hann í atkvæðakassann. Ef kjósanda verður þetta á eða ef hann setur skakkt kjör- 
merki á seðil eða seðill krotast hjá honum af vangá, á hann rétt á að fá nýjan kjör- 
seðil. Skal hann þá afhenda kjörstjórninni hinn fyrri seðil. 

Þá er kjósandi hefur látið seðilinn í atkvæðakassann, víkur hann út úr kjör- 
fundarstofunni. 

92. gr. 
Nú er kjósandi, sem greitt hefur atkvæði utan kjörfundar og skilið eftir atkvæði 

sitt hjá kjörstjóra, eða sent það til hans eða komið því á annan hátt til undirkjör- 

stjórnar, staddur á kjörstaðnum á þeim tíma, er kjörfundur stendur yfir, þ. e. innan 
þess kaupstaðar, þar sem atkvæðagreiðslan fer fram, eða í sveitum innan kjördeild- 
arinnar, og er hann þá skyldur að tilkynna nærveru sína, áður en atkvæðagreiðslu 
er lokið. Getur hann þá greitt atkvæði á kjörfundinum, en utankjörfundarseðill 
hans kemur þá ekki til greina við kosninguna. Sama gildir, ef ráðserð forföll samkv. 
2. málsgr. 62. gr. reynast ekki fyrir hendi á kjördegi. 

93. gr. 
Atkvæðagreiðslu má ekki slíta fyrr en 8 klukkustundir eru liðnar, frá því að 

kjörfundur hófst, og ekki fyrr en hálf klukkustund er liðin, frá því að kjósandi 
gaf sig síðast fram. Atkvæðagreiðslu má þó slíta, er allir, sem á kjörskrá standa, 
hafa greitt atkvæði, og eftir 5 klukkustundir, ef öll kjörstjórnin og umboðsmenn 
eru sammála um það, enda sé þá hálf klukkustund lðin frá því kjósandi gaf sig 
síðast fram.



185 

Kjörfundi skal þó eigi slíta síðar en kl. 23 á kjördag. Þeir kjósendur, sem hafa 
gefið sig fram fyrir þann tíma, eiga þó rétt á að greiða atkvæði. 

94. gr. 
Þegar allir viðstaddir kjósendur hafa átt kost á að greiða atkvæði, greiðir kjör- 

stjórnin atkvæði á sama hátt og aðrir kjósendur. 

95. gr. 
Að atkvæðagreiðslu lokinni opnar oddviti umslög þeirra bréfa, sem kjörstjórn- 

inni hafa borizt með utankjörfundaratkvæðaseðlum og ekki hafa verið aftur heimt. 
Kjörstjórn og umboðsmenn lista athuga fylgibréfin, bera saman tölusetningu 

þeirra og umslaganna og rannsaka, hvort sá, sem bréfið er frá, stendur á kjörskrá, 
og ef svo er, hvort hann hefur greitt atkvæði á kjörfundi. Ef svo reynist, að sá, sem 
bréfið er frá, standi á kjörskrá og eigi rétt á að greiða atkvæði og hafi ekki greitt 
atkvæði á kjörfundi, setja meðkjörstjórar merki við nafn kjósandans á eftirritin af 

kjörskránni. 
Komi fram umslag með ónýttum seðli (sbr. 69. gr.), skal kjörstjórn athuga fylgi- 

bréf og leggja það ásamt kjörseðlinum í umslag undir ónýtta seðla, er hún sendir 

yfirkjörstjórn. 
96. gr. 

Komi það í ljós, að sá, er sent hefur utankjörfundaratkvæði, standi ekki á 
kjörskrá, eða hafi samkvæmt henni ekki rétt til að greiða atkvæði, eða sé búinn 
að greiða atkvæði, eða hafi afsalað sér atkvæðisrétti í þeirri kjördeild (sbr. 82. gr.), 
eða það sannist fyrir kjörstjórn, að hann sé staddur á kjörstaðnum (sbr. 92. gr.), 
eða hafi dáið á undan kjördegi, leggur kjörstjórnin fylgibréfið með kjörseðlinum 
áföstum aftur í umslagið, og kemur það þá ekki frekar til greina við kosninguna. 
Eins skal fara að, ef í umslaginu er eitthvað annað en eitt fylgibréf með áföstum 
kjörseðli, eða umslag og fylgibréf er ekki tölusett sömu tölu, eða ef sjáanlegt er, 
að ekki hafi verið notuð hin fyrirskipuðu kjörgögn, er dómsmálaráðuneytið hefur 
látið gera, eða ekki hefur verið farið eftir reglum þeim við atkvæðagreiðsluna, sem 

settar eru í þessum lögum. 
Nú berast fleiri en eitt atkvæði greidd utan kjörfundar frá hinum sama kjósanda 

(sbr. 32. og 64. gr.), og skal þá aðeins hið síðast greidda atkvæði koma til greina. 

97. gr. 
Nú verður ágreiningur innan kjörstjórnar eða milli kjörstjórnar og umboðs- 

manns lista um það, hvort utankjörfundaratkvæði sé gilt eða ógilt, og skal þá bóka 
nákvæmlega í kjörbókina, í hverju ágreiningurinn er fólginn, og leggja atkvæðið, 
þ. e. fylgibréfið með áföstum kjörseðlinum, aftur í umslagið og senda það til úr- 
skurðar yfirkjörstjórnar. 

98. gr. 
Þá utankjörfundarkjörseðla, sem enginn ágreiningur er um, að gildir séu, rífur 

kjörstjórn frá fylgibréfunum, gætir þess vandlega, að þeir opnist ekki né skaddist, 
og lætur þá í atkvæðakassann. 

99. gr. 
Umboðsmenn lista eiga rétt á að sæta þess, að kjörstjórn og kjósendur hegði 

sér lögum samkvæmt við kosningarathöfnina, og má hver þeirra átelja við kjör- 
stjórnina það, er honum þykir áfátt. 

Nú þykir umboðsmanni eitthvað ólöglegt við kosningarathöfnina og fær það 
ekki leiðrétt, og á hann þá rétt á að fá ágreiningsálitið bókað þegar í stað í kjör- 
bókina, og sker Alþingi úr því síðar, hver áhrif það skuli hafa á kosninguna. 
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52 Neiti kjörstjórn að bóka eitthvað fyrir umboðsmann åhrærandi kosningargerð- 
14. ágúst ina, á hann rétt á að bóka það sjálfur, og riti hann nafn sitt undir. 

100. gr. 
Þá er atkvæðagreiðslu er slitið og utankjörfundaratkvæðaseðlar þeir, er gildir 

hafa verið teknir, hafa verið látnir í atkvæðakassann, skal oddviti jafnskjótt ganga 
frá í umslagi sér öllum þeim seðlum, sem ónyýttir hafa verið (sbr. 69. og 91. gr.), í 
öðru umslagi öllum þeim utankjörfundaratkvæðum, sem ágreiningúr er um (sbr. 
97. gr.), og í hinu þriðja öllum þeim seðlum, sem afgangs eru ónotaðir. Þegar um- 
slögunum hefur verið lokað, skal ganga frá þeim öllum þremur ásamt lyklinum að 
atkvæðakassanum í aðalumslaginu og loka því. Til þess skal nota umslög þau, sem 
yfirkjörstjórn hefur sent í þessu skyni. Því næst skal oddviti, er bókun er lokið 
og kjörbókin hefur verið undirrituð af kjörstjórninni og umboðsmönnum lista, ef 
viðstaddir eru, ganga frá öllu saman, atkvæðakassa, aðalumslagi og kjörbók eða 
afriti úr kjörbók, sem undirritað er af kjörstjórninni og umboðsmönnum lista, ef 
þeir hafa verið viðstaddir, í strigapoka þeim, er atkvæðakassanum fylgir, binda 
vandlega fyrir með snæri eða sterku seglgarni, sem ekki eru hnútar á, og setja 
innsigli kjörstjórnarinnar á fyrirbandið sem næst hnútnum. Umboðsmenn eiga rétt 
á að setja innsigli sín á enda fyrirbandsins. Pokann skal merkja til yfirkjörstjórnar 
og senda henni þegar í stað í pósti, ef ferð fellur þá þegar, en annars með áreiðan- 
legum sendimanni. Skal yfirkjörstjórn gefa viðurkenningu fyrir móttöku. 

Eftir að kjörstjórn hefur gengið frá kjörgögnum samkvæmt fyrirmælum þessarar 
greinar, mega hin innsigluðu kjörgögn og innsigli kjörstjórnar eigi vera í vöræzlu 
sama manns. 

101. gr. 
Ef yfirkjörstjórn er viðstödd á kjörstað og talning atkvæða fer fram samstundis, 

má undirkjörstjórn afhenda yfirkjörstjórn atkvæðakassann óinnsiglaðan, að við- 
stöddum umboðsmönnum lista. 

Um leið og kosningu er lokið og kjörstjórn hefur unnið nauðsynlegar skýrslur 
úr kjörskránni, sendir hún kjörskráreintök þau, sem notuð voru við kosninguna, 
í innsigluðum umbúðum til yfirkjörstjórnar. Að lokinni atkvæðatalningu býr yfir- 
kjörstjórn um kjörskrárnar í innsigluðum umbúðum og sendir þær dómsmála- 
ráðuneytinu. 

XIII. KAFLI 

Kosningaúrslit í kjördæmum. 

102. gr. 
Yfirkjörstjórn skal með nægum fyrirvara á undan kosningum auglýsa stund og 

stað, þá er hún komi saman til að opna atkvæðakassana og telja atkvæðin. Undir- 
kjörstjórnum er skylt að sjá um, að þá séu atkvæðakassarnir og þau kjörgögn, sem 
þeim eiga að fylgja, komin í hendur yfirkjörstjórnar, nema gild forföll banni. Ætíð 
skal talning fara fram svo fljótt sem verða má, að dómi yfirkjörstjórnar. 

Sé kosningu frestað samkvæmt 128. gr., má talning atkvæða aldrei fara fram, 
fyrr en kosningu er hvarvetna lokið. 

103. gr. 
Talning atkvæða skal fara fram fyrir opnum dyrum, svo að kjósendum gefist 

kostur á að vera við, eftir því sem húsrúm leyfir. 
Nú eru umboðsmenn lista eigi viðstaddir talningu, og skal yfirkjörstjórn þá 

kveðja valinkunna menn úr sama stjórnmálaflokki, ef unnt er, til að gæta réttar 
af hendi listans.
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104. gr. 52 
Í viðurvist þessara manna opnar svo yfirkjörstjórn atkvædasendingarnar úr 14. ágúst 

hverri kjördeild kjördæmisins, eftir að þeim hefur verið gefinn kostur á að sann- 
færast um, að öll innsigli séu ósködduð. Hafi yfirkjörstjórn borizt bréf með utan- 
kjörfundaratkvæði samkv. 71. gr. 5. mgr., skal fara með það eins og segir í 95. gr. 
Jafnótt og hver atkvæðakassi er opnaður, skal seðlum þeim, sem í honum eru, 
óskoðuðum hellt í hæfilegt tómt ílát með loki yfir og þannig haldið áfram, unz allir 
atkvæðakassarnir eru tæmdir. En við og við skal loka ílátinu og hrista það, svo að 
seðlarnir úr hinum einstöku kjördeildum blandist vel saman. 

Því næst skulu kjörseðlar teknir úr ílátinu, og les oddviti upp listabókstafinn, 
sem við er merkt á hverjum seðli, og réttir hann jafnóðum umboðsmönnum lista 
til athugunar, en meðkjörstjórar merkja á meðan á blað atkvæðatöluna við bókstaf 
hvers lista. 

Atkvæði skal meta ógilt: 
1. Ef kjörseðill er auður. 
2. Ef ekki verður séð, við hvern lista er merkt, eða ef ekki verður séð með vissu, 

hvort það, sem stendur á utankjörfundarseðli, getur átt við nokkurn af listum, 
sem í kjöri eru. 

3. Ef merkt er við fleiri listabókstafi en einn, eða tölumerkt nöfn á fleiri listum 

en einum eða skrifaður fleiri en einn listabókstafur á utankjörfundarseðil. 
4. Ef áletrun er á kjörseðli fram yfir það, sem fyrir er mælt, eða annarleg merki, 

sem ætla má, að sett séu af ásettu ráði til að gera seðilinn auðkennilegan, eða 
ef eitthvað er innan í utankjörfundarseðli, sem ætla má að hafi verið sett þar 
í því skyni. 

5. Ef kjörseðill er annar en kjörstjórn eða kjörstjóri hefur löglega afhent. 

106. gr. 
Atkvæði skal ekki meta ógilt, þó að gallað sé, ef greinilegt er, hvernig það á 

að falla, nema augljóslega komi í bága við framangreind ákvæði. Þannig skal taka 
gilt atkvæði, þó að ekki sé merkt framan við listabókstafinn, en t. d. aftan við 
hann, þó að kross sé ólögulegur, þó að á utankjörfundarseðli orðið listi fylgi 
listabókstaf að óþörfu, þó að í stað listabókstafs standi heiti stjórnmálaflokks 
o. s. frv. 

Lista í kjördæmi telst atkvæði, þó að láðst hafi að merkja við listabókstaf, ef 
nafn eða nöfn á honum eru tölusett eða krossað við nafn, enda séu ekki aðrir 

gallar á. 

107. gr. 
Utankjörfundaratkvæði, greitt lista fyrir breytingu á honum samkvæmt 32. gr., 

skal teljast greitt listanum þannig breyttum. 

108. gr. 
Nú kemur yfirkjörstjórn og umboðsmönnum lista saman um, að einhver kjör- 

seðill sé ógildur, og skal hann þá ógildan telja. Verði ágreiningur meðal kjörstjórnar 
um gildi kjörseðils, skal afl atkvæða ráða úrslitum. 

Úrskurða skal ágreiningsseðla jafnóðum og þeir koma fyrir og stöðva talningu 
atkvæða, unz úrskurður er felldur. 

Nú verður ágreiningur milli kjörstjórnar og einhvers umboðsmanns um það, 
hvort kjörseðill sé gildur eða ógildur, og skal þá leggja þá seðla í tvö sérstök umslög, 
í annað þá seðla, sem kjörstjórn hefur úrskurðað gilda, og í hitt þá seðla, sem hún 
hefur úrskurðað ógilda.
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52 Þá er allir kjörseðlar eru upplesnir og atkvæðin skráð, telur yfirkjörstjórn 
14. ágúst atkvæðin saman með nákvæmu eftirliti umboðsmanna, og skal þess gætt, að sam- 

tölu atkvæða beri saman við tölu þeirra, sem atkvæði hafa greitt samtals í kjör- 
dæminu samkvæmt skýrslum undirkjörstjórna, og að allt komi heim við samtölu 
afgangsseðla. 

Umslögunum með ágreiningsseðlunum skal því næst loka með innsigli yfir- 
kjörstjórnar, og eiga umboðsmenn lista rétt á að setja einnig fyrir þau innsigli sín. 
Yfirkjörstjórn sendir dómsmálaráðuneytinu eftirrit af gerðabók sinni viðvíkjandi 
kosningunni ásamt ágreiningsseðlunum, sem dómmálaráðuneytið leggur fyrir Al- 
þingi í þingbyrjun með sömu ummerkjum sem það tók við þeim. 

109. gr. 
Í kjördæmi skal telja saman, hve margir hafi kosið hvern lista, og er það 

atkvæðatala listanna hvers um sig. 
Til þess að finna, hve margir frambjóðendur hafa náð kosningu af hverjum 

lista, skal skrifa atkvæðatölur listanna hverja fyrir neðan sinn bókstaf, þá helm- 
ing talnanna, þá þriðjung þeirra, þá fjórðung o. s. frv., eftir því, hve marga á að 
kjósa og hverjum lista getur mest hlotnazt, þannig að útkomutölur þessar standi 
í röð fyrir hvern lista. Síðan skal marka hæstu útkomutölurnar, jafnmargar og 
kjósa á þingmenn, og fær hver listi jafnmarga þingmenn kosna sem hann á af 
tölum þessum. 

Standi ekki svo mörg nöfn á lista sem honum ber fulltrúar eftir útkomu- 
tölum, skal taka þau, sem vantar, af hinum listunum eftir sömu reglu. 

110. gr. 
Til þess að finna, hverjir frambjóðendur hafa náð kosningu á hverjum lista í 

kjördæmi, skal reikna frambjóðendunum atkvæðatölu á eftirfarandi hátt: 
Yfirkjörstjórn telur fyrst saman alla kjörseðla hvers lista, eins og engin breyting 

hafi verið gerð á listanum, og á efsti frambjóðandi hvers lista tvo þriðju atkvæð- 
anna, en hver hinna frambjóðendanna það brot af þessari atkvæðatölu, að í teljara 
sé tala þeirrra þingmanna og varaþingmanna, sem kjósa á, að frádreginni tölu 
Þeirra frambjóðenda, sem framar standa á listanum, og í nefnara tala þeirra þing- 
manna og varaþingmanna, sem kjósa á. 

Síðan telur yfirkjörstjórn saman alla þá kjörseðla hvers lista, þar sem kjós- 
endur hafa enga breytingu gert á röð frambjóðenda á listanum, og á efsti fram- 
bjóðandi þriðjung atkvæðanna og aðrir frambjóðendur brot af þeirri atkvæðatölu 
eftir sömu reglu og í næstu málsgrein hér á undan. 

Að lokum tekur yfirkjörstjórn alla þá kjörseðla hvers lista, þar sem kjós- 
endur hafa gert meiri eða minni breytingar við röð frambjóðendanna á listanum, 
og reiknar atkvæðatölu hvers frambjóðanda á þessum kjörseðlum eftir næstu máls- 
grein hér á undan. Hafi kjósandi aðeins sett tölu við eitt nafnið eða nokkuð af 
þeim eða strikað yfir nafn eða nöfn, telst hann una við röðina að öðru leyti, og 
Þokast þeir frambjóðendur, sem ekki er merkt við, aðeins til við tilfærslu eða 
brottfall hinna. Sé strikað yfir nafn frambjóðanda á kjörseðli, telst honum ekki 
hluti úr atkvæði á þeim seðli. 

Yfirkjörstjórn leggur saman framangreindar tölur hvers frambjóðanda, og er 
þá fundin atkvæðatala sú, sem segir til um, í hvaða röð frambjóðendur á listanum 
ná kosningu, fyrstur sá, sem hefur hæsta tölu þannig reiknaða, annar sá, sem hefur 
næsthæsta tölu o. s. frv., og svo margir, sem listanum ber eftir atkvæðamagni hans. 
Ef tveir eða fleiri frambjóðendur hafa fengið jafnháa tölu, sker hlutkesti úr á 
milli þeirra eftir reglum 113. gr.
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111. gr. 52 

Framboðslisti í kjördæmi, sem hlotið hefur þingmann eða þingmenn, hefur rétt 14. ágúst 
til varaþingmanna svo margra sem til endist á listanum, en sá listi, sem ekki hefur 
hlotið þingmann, hefur ekki rétt til varamanns, þó að hann hefði atkvæðatölu til. 

Varamenn á hverjum lista taka sæti aðalmanna eftir atkvæðamagni, fyrst sá, 
sem flest atkvæði hefur hlotið, því næst sá, er fengið hefur næstflest atkvæði o. s. frv. 
Nú hefur kjörbréf verið veitt varamanni á lista í kjördæmi, en hann hlýtur síðar 
uppbótarþingsæti, og skal þá yfirkjörstjórn sú, er í hlut á, koma saman af nýju og 
gefa næsta frambjóðanda á þeim lista, ef til er, kjörbréf sem varaþingmanni. 

112. gr. 
Hafi ekki við almennar kosningar eða uppkosningar í sambandi við þær fleiri 

en einn listi verið í kjöri í kjördæmi, skal yfirkjörstjórn lýsa frambjóðendur list- 
ans kjörna sem þingmenn og varaþingmenn eftir reglum 110. og 111. gr., án tillits 
til þess, hver atkvæði honum hafa verið greidd, og eins, þó að enginn hafi greitt 
honum atkvæði. 

113. gr. 
Hafi tveir frambjóðendur eða fleiri jöfn atkvæði og seta ekki báðir eða allir 

náð kjöri sem þingmenn, varpar yfirkjörstjórn hlutkesti á þann hátt, að hún ritar 
nöfn þeirra frambjóðenda, sem jöfn hafa atkvæði, á sams konar seðla hvert um 
sig, lætur seðlana samanbrotna í hylki og breiðir yfir og kveður til einhvern af 
óviðkomandi áhorfendum að draga einn seðil úr hylkinu, og segir nafnið á seðl- 
inum til, hver sé kosinn. 

114. gr. 
Þegar búið er að telja atkvæðin að fullu, skal yfirkjörstjórn þegar í stað fá 

hinum kjörnu þingmönnum, og að svo stöddu jafnmörgum varaþingmönnum, kjör- 
bréf, samið samkvæmt fyrirmynd, er dómsmálaráðuneytið segir fyrir um, og senda 
dómsmálaráðuneytinu tilkynningu um úrslit kosningarinnar í kjördæminu, og skal 
það birt í B-deild Stjórnartíðindanna. 

115. gr. 
Sé atkvæðasending frá einhverri kjördeild ekki komin til yfirkjörstjórnar á 

þeim tíma, sem nefndur er í 102. gr., skal yfirkjörstjórn engu að síður opna at- 
kvæðakassa og önnur kjörgögn á ákveðnum degi, svo sem auglýst hafði verið, en 
aðeins eigi lýsa neinn þingmann kosinn, fyrr en atkvæðasending sú, er vantaði, er 
komin og þau atkvæði talin með. En auglýsa skal umboðsmönnum lista, eftir því 
sem auðið er, hvenær sendingin verður opnuð, til þess að þeir eigi kost á að vera 
þá viðstaddir. 

116. gr. 
Yfirkjörstjórnir skulu tafarlaust senda landskjörstjórn skýrslur um atkvæða- 

tölurnar hver úr sínu kjördæmi. Í skýrslunum skal tilgreina, hvaða atkvæðatala 
hafi fallið á hvern lista fyrir sig, og atkvæðatölu hvers frambjóðendanna samkvæmt 
110. gr. 

Skýrslunum skulu fylgja skilríki listanna um það, fyrir hvern stjórnmálaflokk 
þeir hafi verið í kjöri, þau er fylgdu framboðum þeirra. 

Landskjörstjórn lætur yfirkjörstjórnum í té eyðublöð undir þessar skýrslur. 

117. gr. 
Yfirkjörstjórnir senda Hagstofunni, hver úr sínu kjördæmi, skýrslu um kosn- 

inguna, ritaða á eyðublað, er Hagstofan lætur í té.
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XIV. KAFLI 

Úthlutun uppbótarþingsæta. 

118. gr. 
Þegar landskjörstjórn hafa borizt skýrslur allar um kosningaúrslit í kjördæm- 

um eftir almennar alþingiskosningar (sbr. 116. gr.), skal hún koma saman til að 
úthluta 11 uppbótarþingsætum til jöfnunar milli þingflokka þannig, að hver þeirra 
fái þingsæti í sem fyllstu samræmi við atkvæðatölu sína við kosningarnar. Lands- 
kjörstjórn auglýsir með hæfilegum fyrirvara stað og stund, er hún kemur saman 
í þessu skyni, svo að umboðsmönnum gefist kostur á að vera viðstaddir (sbr. 34. gr.). 

119. gr. 

Landskjörstjórn tekur til meðferðar og úrskurðar, að öllum skilríkjum athuguð- 
um, hverjum stjórnmálaflokkum skuli telja þá framboðslista, er í kjöri hafa verið við 
kosningarnar, og hverja utan flokka, einnig hverjir stjórnmálaflokkar hafi náð 
þingsæti og teljist því þingflokkar, en aðrir flokkar koma ekki til greina við út- 
hlutun uppbótarþingsæta. 

Atkvæði, sem fallið hafa á lista utan flokka, koma ekki til greina við úthlutun 

uppbótarþingsæta. 

120. gr. 
Landskjörstjórn telur nú saman atkvæðatölur hvers þingflokks og fjölda þing- 

manna þeirra hvers um sig, kosinna í kjördæmum. 
Hverjum þingflokki teljast samanlögð atkvæði, greidd framboðslistum flokks- 

ins í kjördæmum. 

121. gr. 
Til þess að finna, hvernig uppbótarþingsætum ber að skipta milli þingflokka, 

skal fara þannig að: Skrifa skal atkvæðatölur þingflokka hverja aftur undan ann- 
arri Í sömu línu og deila í þær hverja um sig tölu þingmanna hlutaðeigandi þing- 
flokks, kosinna í kjördæmum, fyrst að viðbættum 1, síðan 2, þá 3 o. s. frv. Útkom- 
urnar skal skrifa í röð niður undan atkvæðatölunum. Uppbótarþingsætum skal 
úthluta til þingflokka eftir tölum þessum þannis, að fyrsta uppbótarþingsætið fellur 
til þess flokks, sem hæsta á útkomuna, annað til þess, sem á hana næsthæsta, og 
síðan áfram eftir hæð talnanna, unz 11 uppbótarþingsætum hefur verið úthlutað. 

Nú eru úthlutunartölur þingflokka jafnar, og skal þá varpa hlutkesti eftir 
reglum 113. gr. um það, hver eða hverjir þeirra þingflokka skuli hljóta þingsæti 
og (eða) í hvaða röð þeir skuli hljóta þingsæti, eftir því sem við á. 

122. gr. 
Til þess að finna, hverjir frambjóðendur þingflokks hafa hlotið uppbótar- 

þingsæti sem aðalmenn, skal fara þannig að: Fyrst skal gera flokknum lands- 
kjörslista, þannig að rita skal á lista í stafrófsröð nöfn allra frambjóðenda flokks- 
ins, er eigi hafa náð kosningu í kjördæmum. Því næst skal skrá við nafn hvers 
frambjóðanda þann atkvæðafjölda, er sæti því, sem hann skipar á framboðslist- 
anum að kosningu lokinni, ber samkvæmt 109. gr. Ef þá eru á listanum tveir eða 
fleiri, sem í kjöri hafa verið í sama kjördæmi, skal að svo stöddu nema þá alla 
burt, nema þann einn fyrir hvert kjördæmi, sem hæsta hefur atkvæðatölu. Því 
næst skal raða þeim frambjóðendum, sem eftir eru á listanum, þannig, að sá, sem 
hæsta atkvæðatölu hefur, verði efstur, sá, sem að honum frágengnum hefur at- 

kvæðatölu, er nemur hæstri hundraðstölu gildra kjörseðla í kjördæmi sínu, næst- 
efstur o. s. frv. á víxl.
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Nú fær þingflokkur ekki með þessari aðferð þau uppbótarþingsæti, sem hon- 52 
um ber, og skal þá raða á landskjörslista flokksins á nýjan leik, þannig að þeir 14. ágúst 
frambjóðendanna, er næsthæsta hlutu atkvæðatölu af þeim, sem ekki náðu kosningu 
í kjördæmum, komi á listann og hljóti þeir síðan uppbótarsæti eftir sömu reglu 
sem greinir í Í. málsgr. 

Þeir, sem nú standa efstir á landskjörslista hvers þingflokks, hafa náð kosn- 
ingu sem landskjörnir þingmenn, svo margir af hverjum landskjörslista sem hlut- 
aðeigandi þingflokki hafa hlotnazt uppbótarþingsæti. 

123. gr. 
Þeir frambjóðendur á landskjörslista, er eigi hljóta uppbótarþingsæti sam- 

kvæmt ákvæðum 122. gr., eru eins og til endist varaþingmenn landskjörinna þing- 
manna af þeim lista, og fer um skipun frambjóðenda í sæti varamanna eftir regl- 
um nefndrar greinar um aðalmenn. 

124. gr. 
Þegar úthlutað hefur verið uppbótarþingsætum samkvæmt 122. og 123. gr., skal 

landskjörstjórn tafarlaust gefa þeim, sem kosningu hafa náð í uppbótarþingsæti, og 
að svo stöddu jafnmörgum varamönnum, kjörbréf sem 1., 2., 3. 0. s. frv. landskjörnum 
Þingmönnum eða varaþingmönnum, eftir þeirri röð, sem þeir hafa náð kosningu. 
Kjörbréfin skulu gerð eftir fyrirmynd, er dómsmálaráðuneytið segir fyrir um. 

Landskjörstjórn sendir dómsmálaráðuneytinu tilkynningu um úthlutun upp- 
bótarþingsætanna, og skal birta nöfn hinna landskjörnu þingmanna í B-deild Stjórn- 
artíðindanna. 

125. gr. 
Landskjörstjórn sendir Hagstofunni skýrslu um atkvæðatólur flokkanna og 

úthlutun uppbótarþingsætanna, ritaða á eyðublað, er Hagstofan lætur í té. 

126. gr. 
Nú er ágreiningur milli umboðsmanna stjórnmálaflokks, sem þátt hefur tekið 

í alþingiskosningum, og landskjörstjórnar um felldan úrskurð, og eiga þá umboðs- 
menn rétt á að fá bókaðan ágreining sinn í gerðabók landskjörstjórnar. Lands- 
kjörstjórn sendir dómsmálaráðuneytinu eftirrit af serðabók sinni um úthlutun 

uppbótarþingsæta svo og skýrslur þær og skilríki frá yfirkjörstjórnum, sem ágrein- 
ingur kann að vera um, en dómsmálaráðuneytið leggur það fyrir Alþingi í þing- 
byrjun með sömu ummerkjum og það tók við því. 

127. gr. 
Nú hefur Alþingi úrskurðað ógilda kosningu lista þingflokks eftir almennar 

alþingiskosningar, og uppkosning hefur farið fram (sbr. 136. og 137. gr.), og skal 
þá landskjörstjórn, ef samanlagðar atkvæðatölur þingflokka og þingmannatala 
þeirra gefa nú ástæðu til slíks, leiðrétta fyrri niðurstöður um úthlutun uppbótar- 
þingsæta, jafnvel þótt landskjörinn þingmaður missi við það umboð sitt. 

Þó að framboðslisti flokks fjölgi við sig atkvæðum við uppkosningu, miðast 
uppbót flokksins aldrei við hærri atkvæðatölu en honum var reiknuð eftir aðal- 
kosninguna. Flokkur, sem við aðalkosninguna hefur ekki náð þingsæti í kjördæmi, 
en nær því við uppkosningu, fær ekki við það rétt til uppbótarþingsætis. 

A 24
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XV. KAFLI 

Kosningum frestað, uppkosningar og kosningar eftir þingrof. 

128. gr. 
Nú ferst kosning fyrir í einhverri kjördeild á hinum ákveðna degi sökum 

óveðurs eða af öðrum óviðráðanlegum orsökum, og kveður þá undirkjörstjórn 
innan viku til kjörfundar að nýju. Í kaupstöðum og kauptúnum skal birta fundar- 
boðið á sama hátt og venja er þar að birta opinberar auglýsingar, en í sveitum skal 
senda það gagngert á hvert heimili. 

Farist kosning fyrir, af því að kjörseðlasending kemur eigi til skila, skal undir- 
kjörstjórn tafarlaust tilkynna það yfirkjörstjórn, sem endurnýjar sendinguna svo 
fljótt sem verða má. Undirkjörstjórn kveður síðan til kjörfundar að nýju á þann 
hátt, sem fyrir er mælt í 1. málsgr. þessarar greinar. 

Undirkjörstjórn getur frestað kosningu í kjördeild, eftir að hún er hafin, ef 
hún telur óviðráðanlegar ástæður eins og óveður hindra það, að kosning geti fram 
haldið, og allir kjörstjórnarmenn eru sammála um frestunina, enda komi til sam- 
þykki yfirkjörstjórnar. Yfirkjörstjórn í Reykjavík tekur ákvörðun um frestun kosn- 
inga þar. Hafi kosningu verið frestað, ber að kveðja til kjörfundar að nýju með 
sama hætti og segir í 1. málsgr. þessarar greinar. 

Þegar kosningu hefur verið frestað, skal í öllu svo að farið sem fyrir er mælt 
i 100. gr., eftir því sem við á, að því viðbættu, að kjörskráin og þau eftirrit hennar, 
sem kjörstjórnin hefur haft til afnota, skulu lögð með öðrum kjörgögnum í poka 
þann, sem innsiglaður er. Eftir að kjörfundur er settur hinn síðari kjördag, 
opnar kjörstjórn hinn innsiglaða poka og umslög, sem í honum eru, í viðurvist 
frambjóðenda eða umboðsmanna þeirra. Sé frambjóðandi eigi mættur eða umboðs- 
maður hans, kveður hún til valinkunnan mann að vera umboðsmaður frambjóð- 
anda. Sé eigi unnt að fullnægja þessu ákvæði, má þó rjúfa innsigli, opna umslögin 
og hefja kosningu, þegar klukkustund er liðin frá setningu kjörfundar. Um hinn 
síðari kjördag gilda ákvæði XII. kafla laganna, eftir því sem við á. 

Komi atkvæðasending frá kjördeild ekki til skila til yfirkjörstjórnar, en kosning 
hefur farið fram, lætur yfirkjörstjórn nýja kosningu fara fram í kjördeildinni, og fer 
um hana að öllu á sama hátt og fyrr segir. 

129. gr. 
Nú verður uppkosning nauðsynleg fyrir það, að kosning er úrskurðuð ógild 

samkvæmt 46. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 136. og 137. gr. þessara laga, og skal þá 
dómsmálaráðuneytið með auglýsingu í Lögbirtingablaðinu kveðja til nýrra kosninga 
í kjördæmi og ákveða kjördag, svo fljótt sem því verður við komið, og eigi síðar 
en innan mánaðar. 

Kosningu og kjördag skal tilkynna yfirkjörstjórn í tæka tíð, svo að hún geti 
sent undirkjörstjórnum lögboðin kjörgögn. 

Að öðru leyti fer kosning fram samkvæmt fyrirmælum þessara laga. 

130. gr. 
Nú er þing rofið og boðað til nýrra kosninga, og ákveður forseti þá kjördag, 

sem skal tilkynna yfirkjörstjórnum í tæka tíð, svo að þær geti sent undirkjörstjórn- 
um lögboðin kjörgögn. Að öðru leyti fara þessar kosningar fram samkvæmt fyrir- 
mælum þessara laga.
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XVI. KAFLI 

Skil á utankjörfundarkjörgögnum. 

131. gr. 

Hreppstjórar og skipstjórar skulu tafarlaust eftir kjördag senda bæjarfógeta 

þeim eða sýslumanni (í Reykjavík borgarfógeta), sem þeir hafa fengið kjörgögn 

hjá, öll ónotuð kjörblöð með tilheyrandi umslögum svo og stofna af notuðum kjör- 

blöðum. Hafi kjörblað eða umslag glatazt, skal þess getið sérstaklega og umslag eða 

kjörblað, tölusett sömu tölu, sent með. Skal hlutaðeigandi sýslumaður eða bæjar- 

fógeti (í Reykjavík borgarfógeti) ganga stranglega eftir því, að skil þessara kjör- 

stjóra utan kjörfunda séu svo greinileg, að séð verði með fullri vissu, til hvers hvert 

einasta kjörblað með tilheyrandi umslagi, sem ekki er skilað aftur, hefur verið notað. 

Sýslumenn og bæjarfógetar (í Reykjavík borgarfógeti) senda síðan dómsmála- 

ráðuneytinu afrit bóka þeirra, sem þeir halda yfir kjörgögnin (sbr. 46. gr.), ásamt 

skilagrein yfir notuð kjörgögn og skýrslu um það, sem ónotað er. Skulu sýslumenn 

og bæjarfógetar (í Reykjavík borgarfógeti) varðveita hin ónotuðu kjörgögn til 

notkunar við uppkosningar, er fyrir kunna að koma. En fyrir hverjar almennar 

kosningar skulu þeir senda dómsmálaráðuneytinu eftirstöðvar kjörgagna og gera 

grein fyrir því, sem notað hefur verið, ef nokkuð er. Dómsmálaráðuneytið skal 

ganga stranglega eftir glöggum skilum af hendi bæjarfógeta og sýslumanna (í Reykja- 

vík borgarfógeta). 
Sendiráð og ræðismannsskrifstofur skulu strax að afstöðnum hverjum kosn- 

ingum senda dómsmálaráðuneytinu fyrir milligöngu utanríkisráðuneytisins skila- 

grein yfir notuð kjörgögn ásamt skýrslu um það, sem ónotað er. Hin ónotuðu kjör- 

gögn skulu fylgja skýrslunni. 

132. gr. 
Yfirkjörstjórnir skulu þegar að lokinni atkvæðatalningu taka alla utankjör- 

fundarseðla, aðra en þá, sem ágreiningur kann að vera um og teknir hafa verið frá 
samkvæmt ákvæðum 108. gr. búa um þá í sterku umslagi eða umbúðapappír, 
innsigla bréfið eða böggulinn vandlega og senda til sýslumanna þeirra eða bæjar- 
fógeta, sem úthlutuðu utankjörstaðagögnum í kjördæminu (í Reykjavík borgar- 
fógeta). Geta skal þess með greinilegri áritun, að í bréfinu eða bögglinum séu notað- 
ir utankjörfundarseðlar og frá hvaða kosningu. 

Sýslumenn og bæjarfógetar (í Reykjavík borgarfógeti) skulu geyma þessi bréf 
og böggla óopnaða í tvö ár, og hafi kjörseðlanna þá ekki verið krafizt af rannsókn- 
ardómara i sakamáli út af grun um atkvæðafölsun, skal brenna þá í óhreyfðum 

umbúðum. 

XVII. KAFLI 

Óleyfilegur kosningaáróður og kosningaspjöll. 

133. gr. 
Það er óleyfilegur kosningaáróður og kosningaspjöll: 

1. Að safna undirskriftum undir áskoranir um framboð til þingmennsku eða lof- 
orð um kjörfylgi svo og að undirskrifa slíkar áskoranir fram yfir það. sem 
tekið er fram um meðmælendur með framboðslistum í 27. gr. Þó er stjórnmála- 
félagi, sem gert hefur ályktun um áskorun um framboð til þingmennsku innan 
héraðs, heimilt að koma ályktuninni á framfæri. 

2. Að safna undirskriftum um stuðning eða andstöðu við ákveðin málefni, sem 
heyra eða heyrt geta undir valdsvið Alþingis, eftir að almennar alþingiskosn- 
ingar hafa verið ákveðnar. 
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3. Að bera á mann fé eða fríðindi til að hafa áhrif á, hvort hann greiðir atkvæði 
eða hvernig hann greiðir atkvæði, að svipta mann eða ógna manni með svipt- 
ingu atvinnu eða hlunninda í sama skyni, að heita á mann fé eða fríðindum, 
ef kosning fari svo eða svo, að torvelda hjúi sínu eða öðrum, sem menn hafa 
yfir að segja, sókn á kjörfund eða til utankjörfundarkjörstaðar svo og að beita 
þvingunarráðstöfunum í sambandi við kosningar. 

4. Að reyna að hafa áhrif á atkvæðagreiðslu, hvort heldur er með ræðuhöldum, 
prentuðum eða skriflegum ávörpum eða auglýsingum, með því að bera eða 
hafa uppi flokksmerki, merki lista eða önnur slík auðkenni á sjálfum kjör- 
staðnum, þ. e. í kjörfundarstofu, kjörklefa eða annars staðar í eða á þeim 
húsakynnum, þar sem kosning fer fram, svo og í næsta nágrenni. 

5. Að hafa flokksmerki, merki lista eða önnur slík auðkenni á bifreiðum, meðan 
kjörfundur stendur yfir, svo og að nota gjallarhorn til áróðurs á sama tíma. 

6. Að gefa ónákvæmar eða villandi upplýsingar um sig eða aðra, svo sem um 
nafn, aldur, búsetu í landinu, heimilisfang eða annað, sem leiðir eða leitt getur 
til þess, að maður verði settur á kjörskrá, sem ekki á rétt á að vera þar, eða 
maður ekki settur á kjörskrá eða tekinn út af kjörskrá, sem á rétt á að vera 
þar, eða maður verði látinn greiða atkvæði í stað annars manns, er stendur á 
kjörskrá, eða fyrr en manni ber samkvæmt kjörskránni. 

Hér undir heyrir sérstaklega, ef maður telur sig til málamynda heimilis- 
fastan í kjördæmi, aðeins til þess að verða settur þar á kjörskrá. 

7. Að gefa út villandi kosningaleiðbeiningar. 
8. Að rangfæra atkvæðagreiðslu, hvort heldur er með því að eyðileggja eða breyta 

atkvæði, sem greitt hefur verið, eða á annan hátt. 

XVIII. KAFLI 

Kosningakærur. 

134. gr. 
Nú kærir einhver kjósandi, að þingmann þann, er kosningu hlaut, skorti ein- 

hver kjörgengisskilyrði eða að framboðslisti hafi verið ólöglega framboðinn eða 
kosinn, svo að ógilda beri kosninguna, og skal hann þá innan 4 vikna, frá því að 
kosningaúrslit voru auglýst, en þó áður en næsta Alþingi kemur saman, senda 
dómsmálaráðuneytinu kæru í tveimur samritum. Dómsmálaráðuneytið sendir þegar 
í stað umboðsmönnum framboðslistans annað samritið, en hitt skal lagt fyrir Al- 
þingi þegar í þingbyrjun. 

135. gr. 
Kærum út af brotum á lögum þessum, að svo miklu leyti sem þau heyra ekki 

undir úrskurð hreppsnefnda og bæjarstjórna, kjörstjórna eða Alþingis, skal beina 
til dómsmálaráðuneytisins, og fer um málareksturinn að hætti opinberra mála með 
þeirri undantekningu, er getur í 24. gr. 

Enginn kjósandi, sem greitt hefur atkvæði við kosningar til Alþingis, skal skyldur 
að skýra frá því fyrir rétti í nokkru máli, hvernig hann hefur greitt atkvæði. 

XIX. KAFLI 

Úrskurður Alþingis um gildi kosninga. 

136. gr. 
Ef Alþingi berst kæra um, að nýkosinn þingmann skorti skilyrði fyrir kjör- 

gengi eða sé á annan hátt ólöglega framboðinn eða kosinn, rannsakar það kæruna
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og fellir úrskurð um hana, jafnframt því sem það rannsakar kjörbréf hvers ny- 52 

kosins þingmanns ásamt gögnum þeim, er Alþingi berast frá yfirkjörstjórn við- 14. ágúst 
víkjandi kosningu hans, og úrskurðar um gildi kosningarinnar á þann hátt, sem 
nánar er fyrir mælt í þingsköpum. 

Ef þingmaður er ekki kjörgengur, úrskurðar Alþingi kosningu hans ógilda. 
Ef þeir gallar eru á framboði eða kosningu þingmanns, sem ætla má, að hafi 

haft áhrif á úrslit kosningarinnar, úrskurðar Alþingi kosningu hans ógilda, og 
einnig án þess, ef þingmaðurinn sjálfur, umboðsmenn hans eða meðmælendur hafa 
vísvitandi átt sök á misfellunum, enda séu þær verulegar. Fer um alla þingmenn, 
kosna af listanum, eins og annars um einstakan þingmann, ef misfellurnar varða 
listann í heild. 

Ef þingmaður hefur verið í kjöri á tveimur listum í kjördæmi eða kjördæm- 
um eða fyrir fleiri stjórnmálaflokka en einn eða fyrir stjórnmálaflokk og jafn- 
framt utan flokka við hinar sömu alþingiskosningar, úrskurðar Alþingi kosningu 
hans ógilda. 

Eigi varðar það ógildingu kosningar, þó að gilt hafi verið metið atkvæði kjós- 
anda utan kjörfundar, sem síðar hefur verið upplýst um, að hafi verið staddur á 
kjörstað á kjördegi (sbr. 92. og 96. gr.). 

137. gr. 
Nú hefur Alþingi úrskurðað kosningu heils lista í kjördæmi ógilda, og skal 

þá uppkosning fara þar fram. 

XX. KAFLI 

Hvernig varamenn taka þingsæti. 

138. gr. 
Varamenn þingmanna í kjördæmi taka þingsæti eftir reglum þeim, er greinir 

í 111. gr., þegar þingmenn þess lista, sem þeir eru kosnir á, falla frá eða forfallast, 
og án tillits til þess, hver þingmaður listans það er. Segi varamaður af sér, missi 
kjörgengi eða falli frá, tekur sá varamannssæti, sem næstur er á listanum og ekki 
var áður varamaður. Varamenn landskjörinna þingmanna taka sæti eftir hlið- 
stæðri reglu. 

Ef þingmaður í kjördæmi eða landskjörinn þingmaður deyr, segir af sér þing- 
mennsku eða missir kjörgengi, tekur varamaður sæti sem þingmaður út kjör- 
tímabilið. 

Ef þingmaður í kjördæmi eða landskjörinn þingmaður forfallast sökum veik- 
inda eða annars, á hann rétt á að láta varamann taka sæti sitt á meðan, en tilkynna 
skal hann forseta þeirrar deildar, er hann á sæti í, eða forseta sameinaðs Alþingis, 
ef Alþingi hefur ekki skipt sér í deildir, í hverju forföllin eru fólgin og hversu lengi 
þau muni vara. Ef varamaður tekur þingsæti í forföllum þingmanns, skal hann ekki 
sitja skemur en 2 vikur, nema Alþingi hafi verið rofið eða því slitið eða frestað áður. 

Varamenn taka sæti í þeim nefndum innan Alþingis, er sá þingmaður sat i, 
er þeir taka sæti hans. 

XXI. KAFLI 

Kostnaður. 

139. gr. 
Um greiðslu kostnaðar vegna framkvæmda á lögum þessum fer sem hér segir: 

1. Ríkissjóður greiðir framlagðan nauðsynlegan kostnað við störf landskjörstjórnar 
og fyrir kjörgögn þau og áhöld, er dómsmálaráðuneytið eða landskjörstjórn
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lætur í té samkvæmt lögum þessum, svo og fyrir húsnæði til afnota fyrir 
landskjörstjórn. 
Ríkissjóður greiðir framlagðan nauðsynlegan kostnað við störf yfirkjörstjórna 
og fyrir kjörgögn þau og áhöld, er yfirkjörstjórnir láta í té samkvæmt lögum 
þessum, svo og fyrir húsnæði, þar sem talning atkvæða fer fram. 
Hreppssjóðir eða bæjarsjóðir greiða framlagðan nauðsynlegan kostnað við 
störf undirkjörstjórna og fyrir kjörgögn þau og áhöld, er undirkjörstjórnir láta 
í té samkvæmt lögum þessum, fyrir húsnæði til kjörfunda, svo og fyrir viðhald 
og endurnýjun atkvæðakassa með tilheyrandi pokum. 

XXII. KAFLI 

Refsiákvæði. 

140. gr. 
Það varðar sektum frá 1000—-20000 kr., ef ekki liggur þyngri refsing við eftir 

öðrum ákvæðum þessara laga eða eftir öðrum lögum, ef hreppsnefnd, bæjarstjórn, 
kjörstjórn, utankjörfundarkjörstjóri eða embættismaður haga fyrirskipaðri fram- 
kvæmd laga þessara vísvitandi á ólöglegan hátt eða vanrækja hana. 

141. gr. 
Það varðar sektum frá 400—-4000 kr.: 
Ef maður býður sig fram til þingmennsku, vitandi að hann er ekki kjörgengur. 
Ef maður býður sig fram á fleiri listum en einum eða fyrir fleiri en einn 
stjórnmálaflokk eða fyrir stjórnmálaflokk og jafnframt sem utanflokkamaður. 
Ef maður safnar undirskriftum um áskoranir um framboð til þingmennsku eða 
loforð um kjörfylgi fram yfir það, sem heimilað er í lögum þessum. Sömu 
refsingu sætir sá, sem undirskrifar slíkar áskoranir eða loforð, vitandi að 

lögleyfðri hámarkstölu er náð. 
Ef kjósandi ónýtir af ásettu ráði atkvæðaseðil sinn við kosningu á kjörfundi 
eða við kosningu hjá utankjörfundarkjörstjóra (sbr. 69. og 91. gr.). 
Ef kjósandi sýnir af ásettu ráði, hvernig hann kýs eða hefur kosið (sbr. þó 
88. gr.). 
Ef maður njósnar um, hvernig kjósandi kýs eða hefur kosið. 
Ef kjósandi gerir sér upp sjónleysi eða önnur forföll til að fá aðstoð við 
kosningu. 
Ef maður aðstoðar kjósanda við atkvæðagreiðslu utan kjörfundar eða ef kjós- 
andi þiggur slíka aðstoð. 
Ef kjósandi, sem greitt hefur atkvæði utan kjörfundar og komið atkvæðinu til 
undirkjörstjórnar, er staddur innan þess kaupstaðar, þar sem atkvæðagreiðslan 
fer fram, eða í sveitum innan kjördeildarinnar á þeim tíma, sem atkvæða- 
greiðslan fer fram, vanrækir að tilkynna undirkjörstjórn nærveru sína (sbr. 
92. gr.). 
Ef maður vanrækir af ásettu ráði að koma til skila atkvæðabréfi, sem honum 
hefur verið trúað fyrir, eða tefur vísvitandi fyrir sendingu atkvæða og kjör- 
gagna. 

. Ef maður sendir frá sér tvo eða fleiri kjörseðla með atkvæðum greiddum utan 
kjörfundar við hinar sömu alþingiskosningar (sbr. þó 64. gr.). 
Ef maður gefur ónákvæmar eða villandi upplýsingar um sig eða aðra á þann 
hátt, sem greint er í 133. gr. 6. tölulið, ef ekki liggur þyngri refsing við eftir 
öðrum ákvæðum þessara laga eða eftir öðrum lögum. 

. Ef maður gefur út villandi kosningaleiðbeiningar.
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142. gr. 52 
Það varðar 2000—20000 króna sekt, nema þyngri refsing liggi við eftir öðrum 14. ágúst 

lögum: 
1. Ef kjörstjórnarmaður eða utankjörfundarkjörstjóri njósnar um, hvernig kjós- 

andi kýs eða hefur kosið, eða gefur vísvitandi villandi kosningaleiðbeiningar. 
2. Ef kjörstjórnarmaður segir frá, hvernig kjósandi, sem hann hefur aðstoðað, 

hefur greitt atkvæði. 
3. Ef kjörstjórnarmaður, utankjörfundarkjörstjóri, póstur eða sá, sem tekið hefur 

að sér flutning kjörgagna samkvæmt 55. gr. eða atkvæðakassa samkvæmt 100. 
gr., tefur fyrir, að það komist til skila. 

4. Ef maður torveldar hjúi sínu eða öðrum, sem hann á yfir að segja, sókn á 
kjörfund eða atkvæðagreiðslu utan kjörfundar. 

5. Ef maður greiðir atkvæði á tveim stöðum við hinar sömu alþingiskosningar. 

143. gr. 
Það varðar 1000—-20000 króna sekt, nema þyngri refsing liggi við eftir öðrum 

lögum: 
1. Ef maður ber fé eða fríðindi á mann eða heitir manni fé eða fríðindum til að 

hafa áhrif á, hvort hann greiðir atkvæði eða hvernig hann greiðir atkvæði, eða 
ef maður sviptir mann eða ógnar manni með sviptingu atvinnu eða hlunninda 
í sama skyni. 

2. Ef maður tekur fé eða fríðindi fyrir að greiða atkvæði, láta vera að greiða 
atkvæði eða að greiða atkvæði á ákveðinn hátt. 

144. gr. 
Það varðar varðhaldi eða fangelsi allt að 4 árum: 

1. Ef maður beitir þvingunarráðstöfunum eða ofbeldi eða hótunum um ofbeldi til 
að raska kosningafrelsi manns, annaðhvort á þann hátt að meina honum að 
greiða atkvæði eða neyða hann til að greiða atkvæði á annan veg en hann vill. 

2. Ef maður vísvitandi rangfærir atkvæðagreiðslu, annaðhvort á þann hátt að 
glata atkvæði, breyta atkvæði, skemma eða glata atkvæðasendingu, búa til 
kjörseðla, er líkjast mjög þeim, sem notaðir eru við kosningu, og hagnýtir 
þá sjálfur eða lætur þá frá sér, til þess að aðrir geti hagnýtt þá, rugla úrslit 
talningar atkvæða eða á annan hátt. 

145. gr. 
Sektir allar samkvæmt lögum þessum renna í ríkissjóð. 

XXIII. KAFLI 

Hvenær lögin öðlast gildi. 

146. gr. 
Lög þessi öðlast gildi samtímis stjórnarskrárbreytingu þeirri, sem samþykkt 

er af Alþingi sumarið 1959, og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 80 1942, um kosn- 
ingar til Alþingis, og lög um breytingar á þeim lögum, nr. 56 1946, nr. 20 1950, nr. 
66 1953, nr. 36 1957, nr. 91 1957 og nr. 9 1959, svo og öll önnur ákvæði í lögum, er 

í bága kunna að koma við þessi lög.
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Ákvæði til bráðabirgða. 

Í kosningum þeim, sem fram fara næst eftir gildistöku þessara laga, skulu 
vera tveir kjördagar, þó ekki í þeim kjördeildum, sem eru að öllu leyti innan 
takmarka kaupstaðar eða kauptúns. 

Ef öll kjörstjórnin er sammála og allir frambjóðendur eða umboðsmenn 
þeirra, sem mættir eru, samþykkja, má kjörstjórn, þegar kosningu er lokið hinn 
fyrri kjördag, ákveða, að eigi skuli vera fleiri kjördagar í kjördeildinni, enda 
sé kjörbókin undirrituð af frambjóðendum og umboðsmönnum, sem samþykkt hafa. 
Hafi 80% eða fleiri af kjósendum í kjördeildinni kosið eða fengið vottorð samkv. 
82. gr., nægir einróma samþykki kjörstjórnar til slíkrar ákvörðunar. 

Er kosningu er lokið hinn fyrri kjördag, skal um meðferð kjörgagna fara eftir 
ákvæðum 4. málsgr. 128. gr. 

Hinn fyrri kjördag skal setja kjörfund kl. 10 árdegis og hinn síðari kjördag 
kl. 12 á hádegi. 

Gjört í Reykjavík, 14. ágúst 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Friðjón Skarphéðinsson. 

FORSETABRÉF 

um þinglausnir. 

Forseti ÍsLANDs 
gjörir kunnugt: 

Alþingi, 79. löggjafarþing, hefur lokið störfum. 
Mun ég því slíta Alþingi í dag, laugardaginn 15. ágúst 1959. 

Gjört í Reykjavík, 15. ágúst 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson. 

FORSETABRÉF 

um almennar kosningar til Alþingis. 

ForsETi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: 

Samkvæmt ákvæði um stundarsakir í stjórnarskipunarlögum nr. 51 frá 14. 
ágúst 1959, um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 17. júní 1944, skulu 
almennar kosningar til Alþingis fara fram, er nefnd stjórnarskipunarlög öðlast 
gildi, og falla umboð þingmanna niður á kjördegi.
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Í ákvæði til bráðabirgða í lögum nr. 52 frå 14. ágúst 1959, um kosningar til 54 
Alþingis, er ákveðið, að í kosningum þessum skuli kjördagar vera tveir. 15. ágúst 

Því mæli ég svo fyrir, að almennar kosningar til Alþingis skuli fara fram sem 
hér segir: 

Í kjördeildum, sem eru að öllu leyti innan takmarka kaupstaðar eða kaup- 

túns: sunnudaginn 25. október n. k. 
Annars staðar: sunnudaginn 25. október og mánudaginn 26. október n. k. 

Gjört í Reykjavík, 15. ágúst 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

  

(L. S.) 

Emil Jónsson. 

LÖG 55 
. … 17. ågust 

um samkomudag reglulegs Alþingis 1959. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
. Reglulegt Alþingi 1959 skal koma saman föstudaginn 20. nóvember, hafi forseti 
Íslands eigi tiltekið annan samkomudag fyr á árinu. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla jafnframt úr gildi lög nr. 3/1959, um 

samkomudag reglulegs Alþingis 1959. 

Gjört í Reykjavík, 17. ágúst 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) = 

Emil Jónsson. 

Stjórnartíðindi 1959, A. 6. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 56 
18. sept. 

um verð landbúnaðarafurða. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Landbúnaðarráðherra hefur tjáð mér, að vegna sérstaks ágrein- 

ings fulltrúa neytenda og framleiðenda hafi ekki tekizt að ákveða söluverð 

landbúnaðarafurða á innlendum markaði á þann hátt, sem lög nr. 94/1947 

um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á 

landbúnaðarvörum o. fl., gera ráð fyrir. Landbúnaðarráðherra hefur enn 
A 25 

Endurprentað blað. 
  

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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fremur tjáð mér, að til þess að tryggja efnahagsjafnvægi og atvinnuðryggi 
í landinu þangað til Alþingi getur fjallað um þessi mál að afstöðnum kosn- 
ingum þeim, sem fram eiga að fara 25. og 26. október n. k., og meðan 
kaupgjald í landinu helzt óbreytt, sé nauðsynlegt að verð landbúnaðar- 
afurða hækki ekki. Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 
28. gr. stjórnarskrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 
Heildsölu- og smásöluverð það á sauðfjárafurðum, mjólk og mjólkurvörum, 

nautgripakjöti og hrossakjöti, sem kom til framkvæmda 1. marz 1959 samkvæmt 
auglýsingu framleiðsluráðs landbúnaðarins 28. febrúar 1959, skal gilda óbreytt á 
tímabilinu 1. september til 15. desember 1959. 

Sumarverð á kartöflum skal niður falla eigi síðar en 25. september 1959. Á 
tímabilinu frá því að niðurfelling sumarverðs á sér stað og til 15. desember 1959 
skal gilda óbreytt heildsölu- og smásöluverð það á kartöflum, er kom til fram- 
kvæmda 1. marz 1959, samkvæmt auglýsingu framleiðsluráðs landbúnaðarins 28. 
febrúar 1969. 

Sumarverð á gulrófum skal niður falla eigi síðar en 25. september 1959. Á 
tímabilinu frá því að niðurfelling sumarverðs á sér stað og til 15. desember 1959 
skal gilda óbreytt heildsölu- og smásöluverð það á gulrófum, er kom til fram- 
kvæmda 22. september 1958, samkvæmt auglýsingu framleiðsluráðs landbúnaðar- 
ins 21. september 1958. 

Heildsölu- og smásöluverð það á eggjum, er kom til framkvæmda 1. apríl 
1959 samkvæmt auglýsingu framleiðsluráðs landbúnaðarins 31. marz 1959, skal 
gilda óbreytt á tímabilinu 1. september til 15. desember 1959. 

Útsöluverð mjólkur í pappaumbúðum má vera 20 aurum hærra hver lítri 
heldur en útsöluverð mjólkur á flösku. 

2. gr. 
Fara skal með mál út af brotum gegn lögum þessum að hætti opinberra 

mála, og varða brot sektum allt að kr. 500 000.00, nema þyngri refsing liggi við 
samkvæmt öðrum lögum. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Staddur í Vatnsdal, 18. september 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Friðjón Skarphéðinsson.
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AUGLYSING 57 
. . . . . - . 24. jan. 

um framlengingu viðskipta- og greiðslusamnings Íslands og Ungverjalands. 

Hinn 13. janúar 1959 var viðskipta- og greiðslusamningur Íslands og Ungverja- 
lands frá 6. marz 1953 (Stjtíð. 1953, A. nr. 53) framlengdur óbreyttur til ársloka 

1959. Samningurinn var framlengdur með erindaskiptum milli sendiráða Íslands og 

Ungverjalands í Moskva. 

Utanríkisráðuneytið, 24. janúar 1959. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
  

Henrik Sv. Björnsson. 

AUGLÝSING 58 
17. ágúst 

um framlengingu viðskiptasamkomulags milli Íslands og Svíþjóðar. hál 

Hinn 21. maí 1959 var undirritað í Stokkhólmi samkomulag um viðskipti milli 
Íslands og Svíþjóðar á tímabilinu 1. apríl 1959 til 31. marz 1960. Viðskiptasam- 
komulagið er óbreytt frá fyrra ári. (Stj.tið., A. 56/1958). 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 17. ágúst 1959. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
  

Henrik Sv. Björnsson. 

AUGLÝSING 59 
20. ågust 

um samkomulag milli fslands og Spånar um afnåm vegabréfsåritana. 

Hinn 30. júní 1959 skiptust sendiráð Íslands og Spánar i Oslo á erindum, þar sem 
gert var samkomulag um afnám vegabréfsáritana, enda sé ekki um að ræða dvöl 
i atvinnuskyni eða lengri tíma en þrjá mánuði. 

Samkomulag þetta gekk í gildi 1. júlí 1959. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 20. ágúst 1959. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
  

Henrik Sv. Björnsson.
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60 AUGLYSING 
24. ågust , 

um framlengingu á viðskiptasamningi milli Íslands og Ítalíu. 

. Med erindaskiptum í Reykjavík, dags. 22. júlí 1959. var viðskiptasamningur 
Íslands og Ítalíu frá 10. desember 1956 (Stj.tíð., A. 89/1956) framlengdur óbreyttur 
til 1. nóvember 1959. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanrikisráðuneytið, 24. ágúst 1959. 

Guðm. Í. Guðmundsson.   
Henrik Sv. Björnsson. 

61 AUGLYSING 
24. ågust . . . . vane 

um framlengingu vidskiptasamnings milli Íslands og Ísrael. 

Með erindaskiptum milli sendiráða Íslands og Ísrael í Stokkhólmi, dags. 29. 
mai 1959, var viðskipta- og greiðslusamningur Íslands og Ísrael frá 18. maí 1953 
(Stj.tíð., A. 60/1953) framlengdur óbreyttur til 18. maí 1960. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 24. ágúst 1959. 

Guðm. Í. Guðmundsson.   
Henrik Sv. Björnsson. 

62 AUGLÝSING 
24. ágús 

áin um framlengingu viðskiptasamnings milli Íslands og Frakklands. 

Með erindaskiptum í París 6. júlí 1959 var viðskiptasamningur Íslands og 
Frakklands frá 6. desember 1951 (Stj.tíð., A. 122/1951) framlengdur til 31. marz 

1960. 
Gert er ráð fyrir áframhaldandi viðskiptum milli landanna á svipuðum grund- 

velli og verið hefur. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 24. ágúst 1959. 

Guðm. Í. Guðmundsson.   
Henrik Sv. Björnsson.
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FORSETABRÉF 63 
10. nóv. 

um að reglulegt Alþingi 1959 skuli koma saman til fundar 

föstudaginn 20. nóvember 1959. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að reglulegt Alþingi 1959 

skuli koma saman til fundar föstudaginn 20. nóvember 1959. 

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 i 
dómkirkjunni, er hefst kl. 13.30. 

Gjört að Bessastöðum, 10. nóvember 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Emil Jónsson. 

AUGLÝSING 64 
20. nóv. 

um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl. aði 

Eftir tillögu forsætisráðherra og samkvæmt 15. gr. stjórnarskrárinnar hefur 
forseti Íslands í dag sett eftirfarandi ákvæði um skipun og skipting starfa ráð- 
herra o. fl.: 

I. Forsætisráðherra Ólafur Thors. Undir hann heyra eftirgreind mál: Stjórnar- 
skráin, mál, er varða forsetaembættið, Alþingi, nema að því leyti, sem öðru 
vísi er ákveðið, almenn ákvæði um framkvæmdastjórn ríkisins, skipun ráð- 
herra og lausn, forsæti ráðuneytisins, skipting starfa ráðherranna, mál, er 
varða stjórnarráðið í heild, hin íslenzka fálkaorða og önnur heiðursmerki. 
Þingvallanefnd og mál varðandi meðferð Þingvalla. Ríkisbúið að Bessastöðum. 
Athuganir á efnahagsmálum í umboði ríkisstjórnarinnar allrar. 

IL Ráðherra Bjarni Benediktsson. Undir hann heyrir dómaskipan, dómsmál, þar 
undir framkvæmd refsidóma, hegninga- og fangahús, tillögur um náðun, veit- 
ing réttarfarslegra leyfisbréfa, málflutningsmenn, lögreglumálefni, þ. á m. 
gæzla landhelginnar og löggjöf um verndun fiskimiða landgrunnsins, áfengis- 
mál, strandmál, sifjaréttarmál, erfðaréttarmál, persónuréttarmál, eignarréttar- 
mál, yfirfjárráðamál, lög um kosningar til Alþingis og kjördæmaskipting, 
umsjón með framkvæmd alþingiskosninga, ríkisborgararéttur, útgáfa Stjórn- 
artíðinda og Lögbirtingablaðs, húsameistari ríkisins, Ríkisprentsmiðjan 
Gutenberg. Kirkjumál. Heilbrigðismál, þar undir sjúkrahús og heilsuhæli. 
Iðju- og iðnaðarmál, þar undir Iðnaðarbankinn, Iðnaðarmálastofnun Íslands, 
útflutningur iðnaðarvara. Sementsverksmiðja ríkisins. Landsmiðjan, iðnfélög, 
örvggisettirlit. Einkaleyfi. 

III. Ráðherra Emil Jónsson. Undir hann heyra sjávarútvegsmál, nema að því leyti, 
sem öðruvísi er ákveðið, þar undir Fiskifélagið, Fiskimálasjóður og Fisk- 
veiðasjóður Íslands, síldarútvegsmál (sildarverksmiðjur og sildarútvegsnefnd), 
siávarvöruiðnaður og útflutningur sjávarafurða. Vita- og hafnamál, strand- 
ferðir. Almenn siglingamál, þar undir atvinna við siglingar. Skipaskoðun 
ríkisins, Eimskipafélag Íslands h.f. Félagsmál, almannatryggingar, atvinnu- 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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VII. 
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bótamál, atvinnuleysistryggingar, Brunabótafélag Íslands, vinnudeilur, sveita- 
stjórnar- og framfærslumál, nema að því leyti, sem öðruvísi er ákveðið. Barna- 
heimili. Félagsdómur. Almenn styrktarstarfsemi, þar undir styrkveitingar til 
berklasjúklinga og annarra sjúklinga, sem haldnir eru langvinnum sjúkdóm- 
um, sjúkrasjóðir, ellistyrktarsjóðir, öryrkjasjóðir, slysatryggingasjóðir, lifs- 
ábyrgðarsjóðir og aðrir tryggingasjóðir. Húsnæðismál, þar undir byggingar- 
félög. Mælitækja- og vogaráhaldamál. Veðurstofan. 
Ráðherra Guðmundur Í. Guðmundsson. Undir hann heyra utanríkismál, fram- 

kvæmd varnarsamningsins, þ. á m. lögreglumál, dómsmál, tollamál, póst- og 
símamál, flugmál, radarstöðvarnar, heilbrigðismál, félagsmál og önnur þau 
mál, er leiða af dvöl hins erlenda varnarliðs í landinu. Gildir þetta um varn- 
arsvæðin og mörk þeirra. 
Ráðherra Gunnar Thoroddsen. Undir hann heyra fjármál ríkisins, þar undir 
skattamál, tollamál og önnur mál, er varða tekjur ríkissjóðs, svo sem ef verzlun 
er rekin til að afla ríkissjóði tekna, undirskrift ríkisskuldabréfa, fjárlög, fjárauka- 
lög og reikningsskil ríkissjóðs, hin umboðslega endurskoðun, embættisveð. 
Eftirlit með innheimtumönnum ríkisins, laun embættismanna, eftirlaun, lífeyrir 

embættismanna og ekkna þeirra, peningamál, þar undir peningaslátta. Yfirleitt 
fer þessi ráðherra með öll þau mál, er varða fjárhag ríkisins eða landsins í 
heild, nema þau eftir eðli sínu eða sérstöku ákvæði heyri undir annan ráðherra. 
Hagskýrslugerð ríkisins. Almannaskráning. Framkvæmdabanki Íslands. Tekju- 
stofnar sveitar- og bæjarfélaga og gjaldskrár þeirra. Mæling og skrásetning 
skipa. 
Ráðherra dr. Gylfi Þ. Gíslason. Undir hann heyra menntamál, þar undir skólar, 
sem ekki eru sérstaklega undanteknir, útvarpsmál og viðtækjaverzlun. Mennta- 
málaráð Íslands, Þjóðleikhús og önnur leiklistarmál, tónlistarmál, kvikmynda- 
mál, söfn og aðrar menningarstofnanir, sem reknar eru eða styrktar af ríkinu. 
Atvinnudeild háskólans. Rannsóknarráð ríkisins. Önnur mál, er varða vísindi 
og listir. Barnaverndarmál. Skemmtanaskattur. Félagsheimilasjóður. Íþrótta- 
mál. Bókasöfn og lestrarfélög. Iðnaðarnám. Viðskiptamál, þar undir innflutn- 
ingsverzlun, gjaldeyrismál og verðlagsmál. Bankamál, að svo miklu leyti, sem 
einstakir bankar eru ekki undanteknir. Efnahagssamvinnan (OEEC), alþjóða- 
fjármálastofnanir og erlend tækniaðstoð. Innkaupastofnun ríkisins. Ferða- 
skrifstofa ríkisins. 
Ráðherra Ingólfur Jónsson. Undir hann heyra landbúnaðarmál, þ. á m. útflutn- 
ingur landbúnaðarafurða, ræktunarmál, þ. á m. skógræktarmál og sandgræðslu- 
mál, búnaðarfélög, búnaðarskólar, garðyrkjuskólar, húsmæðraskólar í sveitum, 
dýralækningamál, þjóðjarðamál. Búnaðarbanki Íslands. Áburðarverksmiðjan 
h.f. Vega- og brúamál. Flugmál, þ. á m. flugvallarekstur. Póst-, síma- og loft- 

skeytamál. Kaupfélög og samvinnufélög. Rafmagnsmál, þ. á m. rafmagnsveitur 
ríkisins og rafmagnseftirlit, vatnamál, þar undir sérleyfi til vatnsorkunotkunar, 
jarðboranir eftir heitu vatni og gufu. Námurekstur. 
Ráðherrafundi skal halda um nýmæli í lögum og mikilvæg stjórnarmálefni. 

Svo skal og ráðherrafundi halda, ef einhver ráðherra æskir að bera þar upp mál. 

um 

Með úrskurði þessum er úr gildi felldur forsetaúrskurður frá 23. desember 1958, 
skipun og skipting starfa ráðherra o. fl. 

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

Forsætisráðuneytið, 20. nóvember 1959. 

Ólafur Thors.   
Birgir Thorlacius
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FORSETABRÉF 65 
7. des. 

um frestun å fundum Alpingis. 

ForsEeti ÍsLaNDs 
gjörir kunnugt: 

Að ég, að tilskildu samþykki Alþingis, veiti forsætisráðherra umboð til þess að 
fresta um sinn fundum Alþingis, 80. löggjafarþings, frá 7. desember 1959, enda verði 
þingið kvatt til fundar á ný eigi síðar en 28. janúar 1960. 

Gjört í Reykjavík, 7. desember 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ólafur Thors. 

LÖG 66 
15. des. 

um bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 1960. jö 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Til febrúarloka 1960 er ríkisstjórninni heimilt að greiða úr ríkissjóði til bráða- 

birgða í samræmi við ákvæði fjárlaga 1959 öll venjuleg rekstrargjöld 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 1960. 

Gjört í Reykjavík, 15. desember 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Gunnar Thoroddsen. 

A 26 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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LÖG 
um bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta á árinu 1960 með viðauka eftirtalin 

gjöld til ríkissjóðs: 
a. 

b. 

Cc. 

Med 100% vidauka vitagjald, samkv. lågum nr. 17. 11. juli 1911 og sidari låg- 
um um breyting á þeim lögum. 
Með 140% viðauka stimpilgjald, lestagjald og leyfisbréfagjöld önnur en þau, 
er um ræðir í aukatekjulögum, nr. 40/1954. 
Með 200% viðauka gjöld samkv. IX. kafla laga nr. 68 5. júní 1947, um eftirlit 
með skipum, að undanskildum gjöldum samkv. 58. gr. laganna. 
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. 
Með 200% álagi skemmtanaskatt af kvikmyndasýningum samkv. lögum nr. 56 31. 
maí 1927 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. 
Álagið skal reikna þannig, að hver gjaldeining hækki um þann hundraðshluta, 

sem um ræðir í Í. gr., en broti úr eyri, sem myndast við viðbót þessa, skal sleppt. 

3. gr. 
Gjöld samkv. 1. nr. 68/1949, um bifreiðaskatt o. fl., skal á árinu 1960 innheimta 

Þannig: 

a. Til viðbótar við innflutningsgjald af benzíni í a-lið 1. gr. laganna skal innheimta 
20 aura af hverjum lítra, þar af skulu 5 aurar renna í brúasjóð og 5 aurar Í 
sérstakan sjóð, sem varið verði til að gera akfæra þjóðvegi milli byggðarlaga. 
Bifreiðaskattur samkvæmt c—e-liðum 1. gr. laganna fyrir árið 1959, er fellur í 
gjalddaga 1. janúar 1960, skal innheimtur með 100% álagi að undanteknum 
skatti af vöru- og sérleyfisbifreiðum, sem nota annað eldsneyti en benzin, en 
skattur af þeim skal innheimtur með 50% álagi. Einnig skal bifreiðaskattur 
fyrir árið 1960, er kann að verða greiddur á því ári, vegna eigendaskipta á bif- 
reiðum eða af öðrum ástæðum, innheimtur með sömu álögum. Álögin njóta 
sömu lögverndar og bifreiðaskatturinn, þar með talið lögveð, sem gengur fyrir 
öðrum veðum. 
Innheimta skal innflutningsgjald samkvæmt b-lið 1. gr. laganna með 6 — sex 
— krónum af hverju kg af hjólbörðum og gúmmíslöngum á bifreiðar. 
Álögin á innflutningsgjöldin af benzíni, hjólbörðum og slöngum njóta sömu 

lögverndar og aðflutningsgjöld.
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4. gr. 67 

Gildi III. kafla laga nr. 100 1948, um dyrtidarrådstafanir vegna atvinnuveganna, 15. des. 
framlengist þannig: 

a. Ákvæðin um tekjuöflun, sem sett eru í TIL. kafla laga nr. 100/1948 og í 2.—5. 
gr. laga nr. 112/1950, skulu gilda til 31. des. 1960 með þeim breytingum, sem 
greinir í b- og c-lið hér á eftir. 

b. Í stað 2. og 3. málsl. 1. málsgr. 21. gr. laga nr. 100/1948 komi: 
Heildsala er undanþegin söluskatti samkvæmt 22. gr., en til heildsölu telst 

ekki sala eða afhending fyrirtækja á eigin framleiðslu. Einnig er undanþegin 

söluskatti samkvæmt 22. gr. umboðsþóknun fyrir að útvega vörur frá útlöndum. 
c. 22. gr. laganna orðist þannig: 

Af sölu og annarri veltu atvinnufyrirtækja og annarra skatískyldra aðila 
skal greiða söluskatt samkvæmt eftirfarandi reglum: 
1. Af sölu eða afhendingu smásala eða smásölufyrirtækja, þar með talin pönt- 

unarfélög, skal ekki greiða söluskatt, enda hafi aðilar þessir, eða aðilar í félagi 
eða í sambandi við þá, ekki framleitt eða unnið að vörum þeim, sem þeir selja 
eða láta af hendi. 

2. Greiða skal 3% söluskatt af annarri sölu eða veltu, þar með talin umboðs- 
sala, sala eða afhending, vinna og þjónusta látin í té af iðnaðarmönnum 
og iðnfyrirtækjum, matsölu, veitinga- og gistihúsum, sýningar í kvikmynda- 
húsum, leikhúsum, flutningastarfsenu, 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 sölu- 
skatti bætt við verð eða verðmæti vörunnar, og skal þá endurgreiða söluskatt- 
inn vegna þessara viðskipta eftir nánari reglum, settum af fjármálaráðherra. 
Sama gildir um aðvinnslu á vörum, sem innlendur iðnaðarmaður eða fram- 
leiðandi fær annan innlendan iðnaðarmann 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 þjón- 
ustu, afhendingu vara án endurgjalds, úttekt eiganda úr eigin fyrirtæki eða ef 
greitt er í vörum eða í þjónustu, skal miða við almennt gangverð í sams konar 
viðskiptum. Komi upp ágreiningur um það, hvað sé almennt gangverð í við- 
skiptum af þessu tagi eða hvort um sams konar viðskipti sé að ræða, sker 
ríkisskattanefnd úr þeim ágreiningi til fullnaðar. 

5. gr. 
Lög nr. 90 1954, um tollskrá o. fl., breytast þannig á árinu 1960: 

I. Innheimta skal: 
A. Vörumagnstoll með þessum hækkunum: 

a. Af benzíni öðru en flugvélabenrzíni, samkvæmt 27. kafla tollskrárinnar, 
15. lið, með 20 aurum af kg í stað eins eyris. 

b. Af öllum öðrum vörum með 340% álagi, bó ekki af flugvélabenzíni og 
vörum þeim, sem taldar eru í I. tölulið.
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67 B. Verðtoll með 80% álagi, þó ekki af vörum þeim, sem taldar eru i II. tölulið. 
15. des. Innheimta skal og greiða í sérstakan sjóð 1% af vörumagnstolli og verðtolli 

samkv. tollskrá og hækkunum samkv. þessari grein, svo og af öðrum aðflutnings- 
gjöldum, þó ekki af söluskatti af innfluttum vörum. Fé þessu skal varið til bygg- 
ingar tollstöðva í landinu. Álagið skal innheimt með öðrum aðflutningsgjöldum 
og nýtur sömu lögverndar og þau. Jafnframt er framkvæmd 5. gr. laga nr. 68/1956, 
um tollheimtu og tolleftirlit, frestað til ársloka 1960. 

II. Undanþegnar tollhækkun þeirri, er getur í b-lið A-liðar og B-lið í I. tölulið 
þessarar 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 ymislegir vökvar. 
— 24 — 1—9, tóbak. 
— 25 — 10, salt. 
— 27 — 1—4, kol. 
— 27 — 14, steinolia. 

Enn fremur eru vörur, sem sérstakur tollur er greiddur af vegna milli- 
ríkjasamninga, undanskildar tollhækkun samkvæmt I. tölulið þessarar greinar. 

III. Heimilt skal að fella niður aðflutningsgjöld af: 
a. Belgávöxtum, sem teljast til nr. 5—6 í 7. kafla tollskrár. 
b. Ómöluðu korni, sem telst til nr. 1—7 í 10. kafla tollskrár. 
c. Kornmjöli og grjónum, sem telst til nr. 1—12 í 11. kafla tollskrár. 
d. Kaffi, óbrenndu eða brenndu og möluðu, sem telst til nr. 1—2 í 9. kafla 

tollskrár. 
e. Sykri, sem telst til nr. 1—6 í 17. kafla tollskrár. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1960. 

Gjört í Reykjavík, 15. desember 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

68 BRÁÐABIRGÐALÖG 
15. des. 

Mi um viðauka við lög nr. 94 5. juni 1947, um framleidsluråd landbúnaðarins, 

verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Landbúnaðarráðherra hefur tjáð mér, að samkomulag hafi náðst 

milli fulltrúa neytenda og fulltrúa framleiðenda um það, hvernig ákveða 
skuli framleiðslukostnað og verðlagningu landbúnaðarvara, og að nauðsyn 
beri til að setja viðauka við lög nr. 94 5. júní 1947 um framleiðsluráð land- 
búnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl. 
i samræmi við þetta samkomulag.
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Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkv. 28. gr. stjórnarskrár- 

innar, á þessa leið: 

1. gr. 

Söluverð landbúnaðarvara á innlendum markaði skal miðast við það, að heildar- 

tekjur þeirra, er landbúnað stunda, verði í sem nánustu samræmi við tekjur annarra 

vinnandi stétta. 

2. gr. 

Nefnd sex manna, tilnefnd af samtökum framleiðenda landbúnaðarvara og 

neytenda, skal, á grundvelli ákvæðis 1. gr., ákveða afurðaverð til framleiðenda og 

verð landbúnaðarvara í heildsölu og smásölu, samkvæmt nánari ákvæðum þessara laga. 

Tveir nefndarmanna skulu tilnefndir af stjórn Stéttarsambands bænda og einn af 

framleiðsluráði landbúnaðarins, en þrír af stjórnum eftirtalinna samtaka neytenda: 

Alþýðusambands Íslands, íandssambands iðnaðarmanna og Sjómannafélags 

Reykjavíkur. 
Hagstofustjóri skal vera neindinni til aðstoðar. 

3. gr. 

Sex manna nefnd skal leitast við að ná samkomulagi um verðlagsgrundvöll, 

þar sem kveðið er á um framleiðslukostnað og magn afurða og um verð til fram- 

leiðenda á einstökum landbúnaðarvörum. Verði samkomulag með öllum nefndar- 

mönnum um slíkan verðlagsgrundvöll þá skal verð það til framleiðenda, sem i 

honum felst, gilda við verðlagningu landbúnaðarvara frá byrjun viðkomandi 

verðlagsárs. 
Samhliða því að sex manna nefnd fjallar um ákvörðun verðlagsgrundvallar 

samkvæmt 1. málsgr. þessarar gr., skal framleiðsluráð landbúnaðarins láta í té 

rökstuddar tillögur um raunverulegan vinnslu- og dreifingarkostnað landbúnaðar- 

vara og um smásöluálagningu, til verðlagningar á söluvörum landbúnaðarins írá 

byrjun viðkomandi verðlagsárs. Jafnframt skal framleiðsluráð leggja fyrir nefnd- 

ina tillögu um hækkanir á söluverði kindakjöts og garðávaxta vegna geymslukostn- 

aðar á verðlagsárinu. Sex manna nefnd skal, með hliðsjón af þessum tillögum fram- 

leiðsluráðs, leitast við að ná samkomulagi um vinnslu- og dreifingarkostnað land- 

búnaðarvara í heildsölu og smásölu og um geymslukostnað kindakjöts og garðávaxta. 

Nú næst ekki samkomulag í sex manna nefnd varðandi ákvörðun verðlagsgrund- 

vallar samkvæmt 1. málsgr. þessarar gr., eða varðandi verðlagningu söluvara sam- 

kvæmt 2. málsgr. þessarar gr., og skal þá vísa ágreiningsatriðum til sérstakrar yfir- 

nefndar. Skal hún skipuð þremur mönnum, einum tilnefndum af fulltrúum fram- 

leiðenda í sex manna nefnd, öðrum af fulltrúum neytenda og hagstofustjóra sem odda- 

manni. Yfirnefnd fellir fullnaðarúrskurð um ágreiningsatriðin. 

Ákvæðin um yfirnefnd gilda meðan verð landbúnaðarvara er greitt niður með 

opinberu fé eða greiddar eru útflutningsuppbætur á þær. 

4. gr. 

Verðlagsgrundvöllur til ákvörðunar afurðaverðs til framleiðenda samkvæmt 3. 

gr. gildir fyrir eitt ár i senn frá byrjun hvers verðlagsárs 1. september, og skal hann 

vera tilbúinn fyrir þann tíma ár hvert, nema annað sé ákveðið með samkomulagi 

í sex manna nefnd. Verðlagsgrundvöllur hvers árs framlengist sjálfkrafa um eitt ár 

í senn, ef honum er ekki sagt upp af fulltrúum framleiðenda eða fulltrúum neytenda 

fyrir 1. marz á því ári, sem óskað er breytinga á honum. Þó getur nefndin komið sér 

saman um annan frest. Þegar verðlagsgrundvelli hefur ekki verið sagt upp, færir 

Hagstofa Íslands hann fram til viðkomandi verðlagsárs í samræmi við áorðnar breyt- 

1959 
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15. des.
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68 ingar å verdlagi og kaupgjaldi eftir utreikningsreglum, sem åkvednar hafa verid af 
15. des. sex manna nefnd. 

5. gr. 
Hagstofa Íslands skal fyrir 15. ágúst ár hvert afla fullnægjandi gagna handa sex 

manna nefnd um framleiðslukostnað landbúnaðarvara og um afurðamagn, svo og um 
tekjur vinnandi stétta á undangengnu ári, sbr. ákvæði 1. gr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins skal á ári hverju afla fullnægjandi sagna um 
dreifingar- og vinnslukostnað landbúnaðarvara og leggja þau fyrir sex manna nefnd 
svo tímanlega, að verðlagningu samkvæmt 3. gr. geti verið lokið á tilsettum tíma, sbr. 
ákvæði 4. gr. 

6. gr. 
Heimilt er að breyta afurðaverði til framleiðenda — og þar með söluverði land- 

búnaðarvara — ársfjórðungslega frá 1. desember, 1. marz og 1. júní, vegna breytingar 
kaupgreiðsluvísitölu eða vegna hækkunar grunnkaups, í samræmi við ákvæði 8. gr. 
laga nr 1 30. janúar 1959, um niðurfærslu verðlags og launa o. fl. Nú telur fram- 
leiðsluráð landbúnaðarins rétt að nota heimild til verðbreytingar samkvæmt nefndu 
lagaákvæði, og skal það þá án tafar tilkynna báðum nefndarhlutum sex manna nefndar 
áform sitt í því efni. Getur þá hvor nefndarhluti sex manna nefndar krafizt þess, að 
nefndin taki málið til meðferðar og ákvörðunar, og að því verði skotið til yfirnefndar 
til fullnaðarúrskurðar samkvæmt 3. málsgr. 3. gr., ef sex manna nefnd verður ekki 
sammála um afgreiðslu þess. 

Nú telur framleiðsluráð rétt að breyta söluverði landbúnaðarvöru til samræmis 
við breytingu, sem orðið hefur á vinnslu- og dreifingarkostnaði, og skal það þá án 
tafar tilkynna báðum nefndarhlutum sex manna nefndar áform sitt í því efni. Getur 
þá hvor nefndarhluti sex manna nefndar krafizt þess, að nefndin taki málið til með- 
ferðar og ákvörðunar, og að þvi verði skotið til yfirnefndar til fullnaðarúrskurðar 
samkvæmt 3. málsgr., 3 gr., ef sex manna nefnd verður ekki sammála um afgreiðslu 
þess. 

7. gr. 
Reynist nauðsynlegt til að fullnægja eftirspurn neytenda að slátra sauðfé fyrir 16. 

september, skal ákveða verð á kjöti af því fé þeim muna hærra en hið ákveðna 
haustverð, sem nemur væntanlegum þyngdarauka kindanna, að viðbættum þeim auka- 
kostnaði, sem fylgir því að slátra að sumrinu samanborið við að slátra í sláturtíð 
að haustinu. 

Ákvæði 1. málsgr. þessarar gr. gilda á hliðstæðan hátt um verðlagningu garð- 
ávaxta, sem koma á markað fyrir 15. september. Skal verð þeirra við það miðað, að 
tryggð verði framleiðsla snemmvaxinna garðávaxta. 

Í hvert skipti sem framleiðsluráð landbúnaðarins telur rétt að ákveða sumarverð 
á kjöti eða garðávöxtum eða að breyta áður ákveðnu sumarverði, samkvæmt 1. og 2. 
málsgr. þessarar gr., skal það án tafar tilkynna báðum nefndurhlutum sex manna 
nefndar áform sitt í því efni. Getur þá hvor nefndarhluti sex manna nefndar krafizt 
þess, að nefndin taki málið til meðferðar og ákvörðunar, og að því verði skotið til 
yfirnefndar til fullnaðarúrskurðar samkvæmt 3. málsgr. 3. gr., ef sex manna nefnd 
verður ekki sammála um afgreiðslu þess. 

8. gr. 
Enginn má kaupa eða selja búfjárafurðir eða garðávexti á öðru verði en ákveðið 

hefur verið samkvæmt ákvæðum þessara laga.
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9. gr. 68 
Óheimilt er að bæta upp söluverð landbúnaðarvara á erlendum markaði með því 15. des. 

að hækka söluverð þeirra innanlands. 
Tryggja skal greiðslu á þeim halla, sem bændur kunna að verða fyrir af útflutn- 

ingi landbúnaðarvara, en þó skal greiðslan vegna þessarar tryggingar ekki vera hærri 
en svarar 10% af heildarverðmæti landbúnaðarframleiðslunnar viðkomandi verð- 
lagsár, miðað við það verð, sem framleiðendur fá greitt fyrir afurðir sínar. 

Hagstofa Islands reiknar fjárupphæð þá, er ber að greiða framleiðendum vegna 
ákvæðis 2. málsgr. þessarar gr. 

10. gr. 
Kostnaður við framkvæmd þessara laga greiðist úr ríkissjóði. Þó skal framleiðslu- 

ráð standa straum af kostnaði við öflun og úrvinnslu gagna, sem það leggur fyrir sex 
manna nefnd. 

11. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi felld öll eldri lagaákvæði, 
er brjóta í bág við þessi lög. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Verðlagsgrundvöllur landbúnaðarvara fyrir verðlagsárið 1. september 1959—31. 

ágúst 1960 skal ákveðinn eftir gildistöku laga þessara í samræmi við ákvæði 1. og 3. 
málsgr. 3. gr. þessara laga. Jafnframt skal ákveða söluverð landbúnaðarvara í heild- 
sölu og smásölu í samræmi við ákvæði 2. og 3. málsgr. 3. gr. þessara laga. 

Gjört í Reykjavík, 15. desember 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ingólfur Jónsson. 

AUGLÝSING 69 
28. sept. 

um vidskiptasamkomulag milli Íslands og Tékkóslóvakíu. 

Hinn 2. september 1959 var undirritað í Prag samkomulag um viðskipti milli 
Íslands og Tékkóslóvakíu á tímabilinu frá 1. september 1959 til 31. ágúst 1960. 
Samkomulag þetta er gert í samræmi við ákvæði viðskiptasamnings Íslands og 
Tékkóslóvakíu, sem undirritaður var í Prag hinn 1. október 1957 (Stj.tíð., A. 87/1957). 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 28. september 1959. 

Guðm. Í. Guðmundsson.   
Henrik Sv. Björnsson. 

Endurprentað blað. 
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23. des. 

Stjornartidindi 1959, A. 9. 212 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um breyting á lögum nr. 74 30. desember 1958, um breyting á lögum 

nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar. 

Forseti ÍsLanns 
gjörir kunnugt: Félagsmálaráðherra hefur tjáð mér, að í ráði sé að hækka bætur 

almannatrygginganna verulega í byrjun næsta árs, en nauðsynleg lagasetning 
þar að lútandi hafi enn eigi farið fram, en slík breyting hafi óhjákvæmilega 
áhrif á fjárhæð iðgjalda og framlaga, sem lögum samkvæmt skuli ákveðin 
fyrir árslok. Beri því brýna nauðsyn til að heimila með bráðabirgðalögum 
frestun á ákvörðun framlaga og iðgjalda til almannatrygginganna á árinu 
1960, samkvæmt 24. og 25. grein laga nr. 24/1956, um almannatryggingar. 
Þar eð afgreiðsla þessara mála sé enn fremur nátengd afgreiðslu fjárlaga, 
þyki rétt að heimila frestun til þess tíma, er fjárlög hafa verið sett. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnar- 
skrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 
1. gr. laga nr. 74 30. desember 1958, um breyting á lögum nr. 24 29. marz 1956, 

um almannatryggingar orðist svo: 

Við ákvæði til bráðabirgða bætist ný málsgrein svo hljóðandi: 
Ráðherra er heimilt að fresta ákvörðun framlaga og iðgjalda til almannatrygg- 

inganna á árinu 1960, samkvæmt 24. og 25. grein laganna, þar til fjárlög fyrir árið 
1960 hafa verið sett. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. desember 1959. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
 






