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Útgefandi dómsmálaráðuneytið.



Efnisyfirlit. 
  

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsågn Blaðsíðutal 

1 | 13. jan. | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 66 12. april 
1945, um útsvör ......20000000 0000... 1 

16 | 22. jan. | Auglýsing um framlengingu viðskipta- og greiðslu- 
samnings Íslands og Ungverjalands .............. 138 

2 | 29. jan. | Lög um Þbráðabirgðastöðvun á tollafgreiðslu ........ 1 
3 | 12. febr. | Lög um samkomudag reglulegs Alþingis 1960 ...... 2 

11 | 19. febr. | Auglýsing um samkomulag um viðskipti milli Íslands 
og Sovétríkjanna ..........000000 00 nn nn 22 

4 | 20. febr. | Lög um efnahagsmál ............00000. 00... 00... 2—10 
9 | 26 febr. | Tilskipun um ad vernd su, sem heimilud er fyrir voru- 

merki með lögum nr. 43 13. nóvember 1903, skuli 
einnig ná til Monaco ........200.0000 000... 0... 13 

5 | 29. febr. | Lög um framlenging á gildi laga nr. 66 1959, um bráða- 
birgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 1960 ...... 11 

6 | 3. marz | Lög um breyting á lögum nr. 24 29. marz 1956, um al- 
mannatryggingar .........000000 0... 11 

7 | 11. marz | Låg um breyting å lågum nr. 66 12. april 1945, um ut- 
SD ERE REELLE 12 

8 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 58 8. sept. 1931, um einka- 
sölu ríkisins á tóbaki .........00000000 0000... 12 

10 | 22. marz | Lög um söluskatt .........00000000 000... 14—22 
14 | 30. marz | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta 

öðlast gildi ákvæði alþjóðasamnings, er gerður var 
24. janúar 1959, um fiskveiðar á norðausturhluta 

Atlantshafs, ásamt viðbæti ..........0000..0...... 120—135 
12 | 31. marz | Fjárlög fyrir árið 1960 .........0.0000000 00.00.0000... 23—115 
13 S.d Låg um breyting å lågum nr. 24 29. marz 1956, um al- 

mannatryggingar .........000000 0... 115—119 
15 | 6. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 94 5. júní 1947, um fram- 

leiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verð- 

miðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl. ........ 135—138 
17 | 9. apríl | Lög um lánasjóð íslenzkra námsmanna erlendis .... 139 
18 | 12. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 46 14. april 1954, um tekju- 

skatt og eignarskatt, lögum nr. 36 1958 og lögum nr. 
40 1959, um breyting á þeim lögum .............. 140— 141 

19 | 13. apríl | Lög um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga ................. 141— 143 
20 | 21. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 18 21. febr. 1956, um breyt- 

ing á lögum nr. 31 4. febr. 1952, um skipun presta- 
kalla ........0.00020000n eeen 143    



IV 

  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

21 | 25. apríl | Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Sovétríkj- 
anna um gagnkvæma niðurfellingu gjalda fyrir 
ræðismannsstörf „..........0020000 000... 144 

22 | 10. maí | Lög um heimild handa ríkisstjórninni til að selja 
Vestmannaeyjakaupstað land allt í Vestmannaeyjum, 
sem nú er Í eigu ríkisins, og um eignarnámsheimild 
á lóðar- og erfðafesturéttindum ................... 145 

23 | 12. maí | Lög um breyting á lögum nr. 29 frá 9. maí 1955, um 
breyting á jarðræktarlögum nr. 45 17. maí 1950 .... 146 

24 | 14. maí | Lög um breyting á lögum nr. 66 12. apríl 1945, um 
ÚÍSVÖF ......00002.000 0 146 

25 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 12 30. jan. 1952, um ráð- 
stöfun erfðafjárskatts og erfðafjár ríkissjóðs til 

vinnuheimila ..........0.0000200 000. .n en 147 
26 S. d. Lög um breyting á umferðarlögum, nr. 26 2. maí 1958 147 
27 | 21. maí | Lög um breyting á lögum nr. 47 23. júní 1932, um lækn-. 

ingaleyfi 0. fl. ........02000020 020 148 
28 | 23. maí | Lög um veitingu ríkisborgararéttar .................. 148— 150 
29 S. d Lög um eignarnámsheimild fyrir Húsavíkurkaupstað 

á svokölluðu Preststúni í Húsavíkurlandi ....... 150 
30 | 25. maí | Lög um skipan innflutnings- og gjaldeyrismála o. fl. | 151—153 
31 S. d Lög um breyting á sjúkrahúsalögum, nr. 93 31. des. 

1953 20... 154 
33 | 27. maí | Lög um breyting á lögum nr. 59 7. maí 1946, um sér- 

stakar fyrningarafskriftir ........................ 155—156 

34 | 30. maí | Lög um breyting á lögum nr. 49 12. júní 1958, um líf- 

eyrissjóð togarasjómanna .........0002000000...0.. 156 
35 S. d. Lög um lögheimili ............. FS 156-—-159 
36 | 31. maí | Auglýsing um samning milli Íslands, Danmerkur, 

Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um reglur varðandi 
viðurkenningu á iðgjalda- og starfstíma fyrir þá 
menn, sem tryggðir eru gegn atvinnuleysi og flytjast 
milli ríkja þessara ........0.00...00 0000. ..... 0... 159— 162 

37 7. juni | Lög um löggildingu á verzlunarstad við Arnarnesvog 
í Garðahreppi í Gullbringusýslu .................. 162 

38 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 7 1959, um breyting á 
lögum nr. 19 1955, um breyting á lögum nr. 124 22. 
des. 1947, um dýralækna .........00000 00.00.0000. 163 

39 S. d. Lög um heimild til að selja ábúendum tvær jarðir i 
Austur-Húnavatnssýslu .........0.2.020000 000... 163 

40 | 9. júní | Lög um takmarkað leyfi til dragnótaveiða í fiskveiði- 
landhelgi Íslands undir vísindalegu eftirliti ....... 164—166 

41 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 40 16. maí 1955, um Fisk- 
veiðasjóð Íslands ............0.0.00.. 000. 0... 0. 166 

42 S. d. Lög um ferskfiskeftirlit ..................0.....22... 166—-168 
43 S. d. Lög um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 66 12. apríl 

1945, um útsvör .........200%000... nn 168— 172 
44 S. d. Lög um skattfrelsi vinninga í símahappdrætti Styrktar-



  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

félags lamaðra og fatlaðra 1960 og happdrætti 
Styrktarfélags vangefinna 1960 ................... 173 

45 S. d. Lög um orlof húsmæðra ...........000..0000.00. 173—174 
46 | 10. júní | Lög um Veræzlunarbanka Íslands hf. ................ 175—176 
47 | 11. júní | Lög um tollvörugeymslur ...........0......0 00. 176— 182 
48 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 115 7. nóv. 1941, um Bún- 

aðarbanka Íslands .............0..00.00000 00... 182—183 
49 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 48 28. maí 1957, um land- 

nám, ræktun og byggingar í sveitum .............. 183 
50 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 43 19. júní 1933, um stjórn 

vitamála og um vitabyggingar .................... 184 
51 S. d Lög um breyting á lögum nr. 60/1957, um Háskóla Ís- 

lands .........0.000 0. 184—-185 
52 S. d Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að stað- 

festa fyrir Íslands hönd samþykkt um alþjóða- 
siglingamálastofnun (IMCO) .......... a. 185 

32 | 14. júní | Bráðabirgðalög um heimild til að veita Friedrich Karl 
Lider atvinnurekstrarleyfi á Íslandi „............. 155 

53 S.d Lög um breyting á lögum nr. 4 20. febr. 1960, um efna- 
hagsmál ............0... eneeene een vve vene 205 

54 S. d Lög um verðlagsmál ............0.0..0....0. 0... 205—208 
55 S.d Fjáraukalög fyrir árið 1957 ss. 208—209 
56 S. d Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 

1957 ......0.... veere ener ereee 209—210 
60 | 23. juni | Auglýsing um aðild Íslands að bókun um viðskipti og 

greiðslur milli Finnlands og nokkurra Evrópuríkja, 
dags. 29. desember 1959 ...........0..0000.0 00 225 

58 | 28. júní | Lög um bann við okri, dráttarvexti o. fl. ............ 212—213 
57 5. juli Bráðabirgðalög um bann gegn vinnustöðvun islenzkra 

atvinnuflugmanna ..............0.00.00. 0000. 211 
59 | 19. júlí | Lög um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, 

verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fi. .... | 213—224 
61 | 22. júlí | Auglýsing um fullgildingu nýs alþjóðafjarskipta- 

samnings .....0....00..0 00 225 
62 | 13. ágúst | Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ............... 0. 225 
63 | 16. ágúst | Auglýsing um framlengingu viðskiptasamnings milli 

Íslands og Frakklands .............0000000 226 
64 | 29. ágúst | Auglýsing um framlengingu viðskiptasamnings Íslands 

Og Israel ................0 0 226 
65 | 5. sept. | Auglýsing um framlengingu greiðslusamnings milli Ís- 

lands og Tékkóslóvakíu .............0.00.00........ 226 
66 | 20. sept. | Auglýsing um samning um norrænt póstsamband .... | 227—234 
67 | 27. sept. | Bréf handhafa valds forseta Íslands um að reglulegt 

Alþingi 1960 skuli koma saman til fundar mánudag- 
inn 10. október 1960 ...........0000.000. 000... 235 

68 | 5. okt. | Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 
tekinn við stjórnarstörfum ....................... 235



VI 

  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

69 | 6. okt. | Tilskipun um að vernd sú, sem heimiluð er fyrir vöru- 

merki með lögum nr. 43 13. nóv. 1903, skuli einnig 
ná til Ísrael ..........0.220000 0... eens nn eneenee 235—236 

70 7. okt. | Auglýsing um viðskiptasamkomulag Íslands og Pól- 

lands .......00000000 nn. ser 236— 237 

71 S. d. Auglýsing um greiðslusamning milli Íslands og Pól- 

lands ....c.00.0se snert …… 237 

72 | 24. okt. | Auglysing um vidskipta- og greidslusamning milli Is- 

lands og Ísrael ..........0000000 00. e ner. 237 

73 | 24. nóv. | Auglýsing um viðskiptasamkomulag milli Íslands og 

Tékkóslóvakiu ........00000000 00 een 238 

74 3. des. Lög um breyting á lögum nr. 26 24. apríl 1957, um 
breyting á lögum nr. 14 4. apríl 1955, um breyting á 
lögum nr. 44 19. júní 1933, um stofnun happdrættis 

fyrir Ísland ........000000 000. 00 ne eeen 238 

75 | 13. des. | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta 

skemmtanaskatt með viðauka árið 1961 ............ 238—239 

81 | 20. des. | Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis .......... 334 

84 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 4 20. febr. 1960, um efna- 

hagsmál ........2.0000 0000. nes 336 

76 | 22. des. | Fjáraukalög fyrir árið 1958 ..........00000.0..0.00.. 239—240 

77 S. d Fjáraukalög fyrir árið 1959 .........0000 00.00.0000... 210—241 

78 S. d. Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1958 | 242—243 

79 S. d. Lög um bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra 

laga 2....000rrs rns 243—244 
80 | 23. des. | Fjárlög fyrir árið 1961 ........00.0000 000... 0.0.0.. 245—334 

82 S. d. Log um heimild til ad veita Friedrich Karl Luder at- 

vinnurekstrarleyfi á Íslandi ...............000.... 335 
83 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 10 22. marz 1960, um 

söluskatt ........20000000e eeen 335 
88 S. d. Auglýsing um viðskiptasamning Íslands og Spánar .. 341 

85 | 28. des. | Lög um veitingu ríkisborgararéttar ................ 336—337 
86 S. d. Lög um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 24 29. marz 

1956, um almannatryggingar ............0000000... 338—339 

87 S. d. Lög um viðauka við lög nr. 18 4. nóv. 1887, um veð .. 340



Yfirlit 
eftir stafrófsröð. 

  

Nr. 

  

Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Almannatrvggingar. 

6 | 3. marz | Lög um breyting á lögum nr. 24 29. marz 1956, um al- 
mannatryggingar ............0.00000 000... 0... 11 

13 | 31. marz | Låg um breyting å lågum nr. 24 29. marz 1956, um al- 
mannatryggingar ...........0.00000.00 00... 115—119 

86 | 28. des. | Lög um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 24 29. marz 
1956, um almannatryggingar .............0...00... 338—339 

Alþingi. 

3 | 12. febr. | Lög um samkomudag reglulegs Alþingis 1960 ...... 2 
67 | 27. sept. | Bréf handhafa valds forseta Íslands um að reglulegt 

Alþingi 1960 skuli koma saman til fundar mánu- 
daginn 10. október 1960 .........0000000..0..... 235 

81 | 20. des. | Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis ........ 334 

Atvinnuleyfi. 

32 | 14. júní | Bráðabirgðalög um heimild til að veita Friedrich Karl 
Lider atvinnurekstrarleyfi á Íslandi ............. 155 

82 | 23. des. | Lög um heimild til að veita Friedrich Karl Lúder at- 
vinnurekstrarleyfi á Íslandi ..................... 335 

Bankamál. 

46 | 10. júní | Lög um Verzlunarbanka Íslands hf. ................ 175—176 
48 | 11. júní | Lög um breyting á lögum nr. 115 7. nóv. 1941, um Bún- 

aðarbanka Íslands ............000.000 0000... 182—183 

    Búnaðarbanki Íslands, sjá bankamál. 

Byggingar í sveitum, sjá landbúnaður 

Dragnótaveiðar, sjá fiskveiðar. 

Dráttarvextir, sjá okur. 

Dýralæknar, sjá landbúnaður.  



VIII 

  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Efnahagsmál. 

4 | 20. febr. | Lög um efnahagsmál ............0.00000000. 000... 2—10 
53 | 14. júní | Lög um breyting á lögum nr. 4 20. febr. 1960, um 

efnahagsmál ............02000000 ne 205 
84 | 20. des. | Lög um breyting á lögum nr. 4 20. febr. 1960, um 

efnahagsmál .............20000000 00. en en enes eeree 336 

Eignarnámsheimild. 

29 | 23. maí | Lög um eignarnámsheimild fyrir Húsavíkurkaupstað 
á svokölluðu Preststúni í Húsavíkurlandi ........ 150 

Einkasölur. 

8 | 11. marz | Lög um breyting á lögum nr. 58 8. sept. 1931, um 
einkasölu ríkisins á tóbaki .........0000000.0.. 2. 12 

Fiskveiðasjóður, fiskveiðar. 

14 | 30. marz | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta 
öðlast gildi ákvæði alþjóðasamnings, er gerður var 
24. janúar 1959, um fiskveiðar á norðausturhluta 
Atlantshafs, ásamt viðbæti ..............0000002.. 120— 135 

40 | 9. júní | Lög um takmarkað leyfi til dragnótaveiða í fiskveiði- 
landhelgi Íslands undir vísindalegu eftirliti ........ 164— 166 

41 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 40 16. maí 1955, um 
Fiskveiðasjóð Íslands ..........0..00000 nn. 166 

42 S. d. Lög um ferskfiskeftirlit „......................0. 2. 166—168 

Ferskfiskeftirlit, sjá fiskveiðar. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins, sjá landbúnaður. 

Fjárlög, fjáraukalög 

5 | 28. febr. | Lög um framlenging á gildi laga nr. 66 1959, um bráða- 
birgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 1960 ...... 11 

12 | 31. marz | Fjárlög fyrir árið 1960 ........2.0000000 000... 23—115 
55 | 14. júní | Fjáraukalög fyrir árið 1957 ............0...00..00... 208—209 
76 | 22. des. | Fjáraukalög fyrir árið 1958 ..........000000....00.0.. 239—240 
77 S. d. Fjáraukalög fyrir árið 1959 ..........000.000.000.0.0.. 240—241 
80 | 23. des. | Fjárlög fyrir árið 1961 .............000000000.000.00. 245—334 

Fyrningarafskriftir. 

33 | 27. maí | Lög um breyting á lögum nr. 59 7. maí 1946, um sér- 
stakar fyrningarafskriftir „...............0..0...... 155—156 

Happdrætti. 

44 | 9. júní | Lög um skattfrelsi vinninga í símahappdrætti Styrktar- 
félags lamaðra og fatlaðra 1960 og happdrætti 
Styrktarfélags vangefinna 1960 ..........0000.0... 173



IX 

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

  

74 

51 

27 

31 

30 

20 

17 

15 

23 

38 

49 

59   

3. des. 

11. juni 

21. mai 

25. mai 

25. mai 

21. april 

9. april 

6. april 

12. mai 

7. juni 

11. juni 

19. juli   

Lög um breyting á lögum nr. 26 24. april 1957, um 
breyting á lögum nr. 14 4. apríl 1955, um breyting 
á lögum nr. 44 19. júní 1933, um stofnun happdrættis 
fyrir Ísland .............00 0000 00 0 rn 

Háskóli Íslands. 

Lög um breyting á lögum nr. 60/1957, um Háskóla 
Íslands ..........2.200nnnn nr 

Heilbrigðis- og sjúkramál. 

Lög um breyting á lögum nr. 47 23. júní 1932, um 
lækningaleyfi o. fl. .......2.20200000 000... 

Lög um breyting á sjúkrahúsalögum nr. 93 31. des. 
1953 20.00.0200... 

Húsavíkurkaupstaður, sjá eignarnámsheimild. 

Innflutnings- og gjaldeyrismál. 

Lög um skipan innflutnings- og gjaldeyrismála o. fl. 

Jarðræktarmál, sjá landbúnaður. 

Jöfnunarsjóður, sjá sveitarstjórnarmál. 

Kirkjumál. 

Lög um breyting á lögum nr. 18 21. febr. 1956, um 
breyting á lögum nr. 31 4. febr. 1952, um skipun 
prestakalla ...........0..0.0020 0200... 

Lánasjóður námsmanna. 

Lög um lánasjóð íslenzkra námsmanna erlendis .... 

Landbúnaður. 

Lög um breyting á lögum nr. 94 5. júní 1947, um fram- 
leiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verð- 
miðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl. ........ 

Lög um breyting á lögum nr. 29 frá 9. maí 1955, um 
breyting á jarðræktarlögum nr. 45 17. maí 1950 .... 

Lög um breyting á lögum nr. 7 1959, um breyting á 
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Stjórnartíðindi 1960, A. 1. 1 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um breyting á lögum nr. 66 12. apríl 1945, um útsvör. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Félagsmálaráðherra hefur tjáð mér, að útsvör hafi eigi verið 

álögð í Ólafsvíkurhreppi á árinu 1959, en hreppurinn geti eigi verið án 
þeirra tekna. Skýr ákvæði séu ekki í gildandi lögum, sem heimili ráðuneytinu, 
nú eftir árslok, að veita samþykki til álagningar útsvara fyrir árið 1959. 
Brýna nauðsyn beri því til að breyta ákvæðum 21. gr. útsvarslaga þannig, að 
heimild ráðuneytisins til þess að samþykkja niðurjöfnun útsvara, sem farizt 
hefur fyrir á lögmætum tíma, nái einnig til útsvarsálagningar, þó að hún fari 
eigi fram fyrr en eftir árslok. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnar- 
skrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 
Orðin „á árinu“ í 21. gr. laganna falli niður. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 13. janúar 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) i 

Emil Jonsson. 

Stjórnartíðindi 1960, A. 2. 

LÖG 

um bráðabirgðastöðvun á tollafgreiðslu. 

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

Þykki mínu: 
1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að stöðva tollafgreiðslu á aðfluttum vörum þar til 
frumvarp það um aðgerðir í efnahagsmálum, er ríkisstjórnin hyggst leggja fyrir 
Alþingi næstu daga, hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 29. janúar 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

Al 

Reykjavik. Rikisprentsmidjan Gutenberg. 

1960 

29. jan.
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12. febr. 
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20. febr. 

Stjórnartíðindi 1960, A. 3. 2 

LÖG 

um samkomudag reglulegs Alþingis 1960. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Reglulegt Alþingi 1960 skal koma saman mánudaginn 10. október 1960, hafi 

forseti Íslands eigi tiltekið annan samkomudag fyrr á árinu. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 12. febrúar 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ólafur Thors. 

Stjórnartíðindi 1960, A. 4. 

LÖG 
um efnahagsmál. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

1. gr. 

Gengi íslenzkrar krónu miðað við erlendan gjaldeyri skal vera kr. 38.00 hver 
bandarískur dollar, og gengi hennar miðað við annan gjaldeyri í samræmi við það. 
Seðlabankinn skráir sölugengi og kaupgensi erlends gjaldeyris samkvæmt þessu 

gengi. Kaup- og sölugengi dollars má ekki vera meira en 1% undir eða 1% yfir 

því gengi, sem ákveðið er í 1. málslið þessarar gr., og sama gildir um gengi ann- 

ars gjaldeyris. 

2. gr. 

Við gildistöku þessara laga hættir útflutningssjóður greiðslu hvers konar bóta 

samkvæmt því, sem nánar er ákveðið í bráðabirgðaákvæðum laganna, stafliðum 

a—c. Frá sama tíma falla niður tekjur útflutningssjóðs samkvæmt lögum nr. 33/1958. 

3. gr. 

Allar greiðslur fyrir verk, sem innlendir aðilar hafa unnið fram að gildistöku 

þessara laga samkvæmt samningi við varnarliðið eða aðila á þess vegum, skulu fara 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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fram á því gengi, sem gilti áður en lög þessi tóku gildi. Sama gildir um hvers konar 4 
kröfur innlendra aðila vegna sölu á vörum eða þjónustu til varnarliðsins áður en 20. febr. 
lögin tóku gildi. 

4. gr. 
Nú er bankaábyrgð ekki greidd í íslenzkum banka fyrr en eftir 28. janúar 

1960 eða gjalddagi hennar er eftir þann tíma, og skal hún þá gerast upp á hinu 
nýja gengi. 

5. gr. 
Stofna skal sérstakan vaxtalausan reikning á nafni ríkissjóðs í Seðlabankanum 

og skal færa til gjalda á honum hækkun þá í krónum, sem verður á skuldum ríkis- 
sjóðs við Greiðslubandalag Evrópu vegna gengisbreytingarinnar. Á þennan reikning 
skal sömuleiðis færa þann gengismun, er fram kemur hjá einstökum bönkum, 
sem verzla með erlendan gjaldeyri. Við útreikning á þessum gengismun skal taka 
tillit til allra eigna og skulda viðkomandi banka í erlendum gjaldeyri, þá er 
sengisbreytingin kemur til framkvæmda. Innstæður og skuldir í krónum á nafni 

erlendra aðila, sem gengistryggðar eru með sérstökum samningi, teljast erlendur 
gjaldeyrir í þessu sambandi, og sama gildir um gulleign Seðlabankans. 

Gengismunur, sem myndast þá er banki hefur fyrir gildistöku þessara laga innt 
af hendi greiðslu vegna bankaábyrgðar, sem gerð er upp á hinu nýja gengi (sbr. 
4. gr.), skal færður á reikning þann, er um ræðir í 1. málsgr. þessarar gr. 

Gengismunur, sem myndast kann við kaup á gjaldeyri frá varnarliðinu eftir 
gildistöku þessara laga vegna ákvæðis 3. gr., skal færður á reikning útflutningssjóðs 
hjá Seðlabankanum. 

6. gr. 
Eigi er heimilt að stofna til skuldar í Íslenzkum krónum með ákvæði þess 

efnis, að hún eða vextir af henni breytist í samræmi við gengi erlends gjaldeyris, 
nema um sé að ræða endurlánað erlent lánsfé. Sé hið erlenda lánsfé, sem þannig 
hefur verið endurlánað innanlands, endurgreitt fyrr eða á styttri tíma en innlenda 

lánið, er óheimilt að innheimta hið síðara eða vexti af því miðað við hærra gengi 
en gilti, þegar erlenda lánið var greitt. 

Ákvæði í lánssamningum, gerðum fyrir gildistöku laganna, um, að endurgreiðsla 
eða vextir skuli háð gengi erlends gjaldeyris, skulu ekki gild, nema þau séu í sam- 
ræmi við ákvæði 1. málsgr. þessarar gr. 

  

7. gr. 

Frá gildistöku laga þessara skal við ákvörðun verðtolls, söluskatts og innflutn- 
ingsgjalds (sbr. 9. gr.) á innfluttum vörum reikna fob-verðmæti þeirra á hinu 

nýja gengi, og sama gildir um annan erlendan kostnað í cif-verði, þar á meðal 
flutningsskostnað, ef hann hefur verið greiddur í erlendum gjaldeyri. 

Ákvæði 1. málsgr. þessarar gr. gilda á hliðstæðan hátt um öll önnur gjöld af 

innfluttum vörum, sem innheimt eru af tollyfirvöldum og ákveðin eru sem hundraðs- 
hluti af vöruverðmæti. 

Nú hefur innflytjandi, áður en nýákveðin bráðabirgðastöðvun tollafgreiðslu 
kom til framkvæmda, afhent til tollmeðferðar skjöl, sem eru að öllu leyti full- 
nægjandi til þess, að hægt sé að tollafgreiða viðkomandi vöru þegar í stað, og skal 
þá miða gjöld af henni við eldra gengi, en þó því aðeins að tollafgreiðsla eigi 
sér stað innan 6 daga frá gildistöku laganna. 

Ákvæði 1. málsgr. þessarar gr. gilda við tollafgreiðslu vara, sem hafa verið 
afhentar innflytjendum með leyfi tollvfirvalda gegn tryggingu fyrir greiðslu að- 
flutningsgjalda (sbr. 15. gr. tollskrárlaga), nema fullnaðartollafgreiðsla eigi sér 
stað innan tveggja mánaða frá gildistöku laganna,



1960 

4 

20. febr. 

II. KAFLI 

8. gr. 
Tollyfirvöld skulu, um leið og þau afgreiða útflutningsskjöl, innheimta 5% skatt 

af fob-verði allra vara, sem fluttar eru úr landi til sölu frá gildistöku laganna. 
Þetta tekur þó ekki til vara, sem samkv. vottorði hlutaðeigandi yfirvalds eru fram- 
leiddar fyrir 16. febrúar 1960 og verðbættar skulu samkvæmt bráðabirgðaákvæðum 
laganna, stafliðum a—b. 

Útflutningsskattur á ísfiskafla skipa, sem sjálf flytja hann á erlendan markað, 
miðast við söluverð hans að frádregnum sölukostnaði og áætluðu flutningsgjaldi 
samkvæmt reglum gjaldeyriseftirlitsins. Skattur þessi skal innheimtur um leið og 
greitt er útflutningsgjald af ísfiskafla hvers skips. 

Andvirði útflutningsskatts samkvæmt þessari gr. skal varið til greiðslu á halla 
útflutningssjóðs. 

9. gr. 

Af vörum þeim, sem taldar eru í A—C-liðum 10. gr., skal greiða sérstakt inn- 
flutningsgjald til ríkissjóðs, þegar þær eru fluttar til landsins, svo sem segir í þeirri 
gr. Gjaldið miðast við tollverð vöru eins og það er ákveðið í samræmi við ákvæði 
1. málsgr. 7. gr., að viðbættum aðflutningsgjöldum og 10% áætlaðri álagningu. 

Innheimtumenn ríkissjóðs heimta gjaldið um leið og aðflutningsgjöld. Skal gjald 
þetta njóta sömu lögverndar og aðflutningsgjöld samkvæmt tollskrá og sömu 
reglur gilda um innheimtu þess. 

10. gr. 
A. Af vörum þeim, sem teljast til eftirfarandi kafla og nr. í tollskrá, skal greiða 

40% innflutningsgjald: 
Nr. 8 í 6. kafla, nr. 5 og 7—8 í 7. kafla, nr. 36 í 8. kafla, nr. 4—16 og 17 í 9. 

kafla, nr. 2 í 16. kafla, nr. 7 í 17. kafla, nr. 3—6 í 19. kafla, nr. 1-4 og 11—12 í 
20. kafla, nr. 3—5 í 21. kafla, nr. 3 í 42. kafla, nr. 6 í 46A. kafla, nr. 7 i 46B. katla, 
nr. 7—9 í 47. kafla, nr. 9— li í 48. kafla, nr. 12—15 í 49. kafla, nr. 8 í 51. kafla, 

nr. 22—26 í 72. kafla, nr. 37—45, 55—58, 59-—62, innanhússljósatæki í nr. 64 og 

útvarpstæki í nr. 84 í 73. kafla, nr. 13—14 í 75. kafla og nr. 1, 2 og 4 í 78. kafla. 
B. Af vörum þeim, sem taldar eru hér á eftir, greiðist 30% innflutningsgjald: 
1. Vörum, sem taldar eru í 7. gr. reglugerðar nr. 15/1954, um innflutningsrétt- 

indi bátaútvegsins, og síðari breytingum á henni, þó ekki af eftirtöldum vörum: 
þeim, sem taldar eru í A-lið þessarar greinar, nýjum og þurrkuðum ávöxtum í nr. 
1—35 í 8. kafla tollskrár og vélum í nr. 49 og 53 í 72. kafla tollskrár. 

2. Vörum, sem teljast til eftirfarandi kafla og nr. í tollskrá: 
Nr. 9 í 4. kafla, nr. 5 og 14 í 5. kafla, nr. 3 í 7. kafla, nr. 19 í 11. kafla, nr. í í 

12. kafla, nr. 2 í 19. kafla, nr. 6—8 í 21. kafla, nr. 22, 28, 39—-41 í 30. kafla, nr. 

1—14 og lóa í 31. kafla, nr. 45 í 40. kafla, nr. 3 í 41. kafla, nr. 6 í 42. kafla, nr. 

1, 3—6, 8, Sa, 10, 10a, 12, 13, 15, 20—22, 24, 26—29, 31—32, 34—36, 37—41 og 43 í 44. 
kafla, nr. 14, 16 og 20--22 í 45. kafla, nr. 26 í 52. kafla, nr. 1—5 í 56. kafla, nr. 

1--3 í 57. kafla, nr. 18—19 í 60. kafla, nr. 48, 50 og 101 í 63. kafla, nr. 15 og 20 í 64. 

kafla, nr. 3—5, 9—10, 16—20, 22 og 24 í 71. kafla, nr. 2 og rjómaiísgerðarvélar í 
nr. 63 í 72. kafla, nr. 67 og 69--72 í 73. kafla, nr. 1—8, 13 og 26--27 í 77. kafla, nr. 

14 í 79. kafla og nr. 1 og 3 í 85. kafla. 
Ríkisstjórninni er heimilt að setja tilteknar vörur, sem taldar eru undir A- og 

B-liðum hér að framan, á sérstakan innflutningslista. Af vöru, sem á þennan lista er 
sett, skal greiða 30% innflutningsgjald, ef hún fellur undir A-lið, en 15% inn- 
flutningsgjald, ef hún telst til B-liðs. 
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C. Af vörum þeim, sem teljast til eftirfarandi kafla og nr. i tollskrá, skal 4 
greiða 15% innflutningsgjald: 

1. Búsáhöldum, sem í tollskrá teljast til nr. 58 í 40. kafla, nr. 44 í 44. kafla, 
nr. 29 í 58. kafla, nr. 9 og 12 í 59. kafla, nr. 20 og 21 í 60. kafla, nr. 83 í 63. kafla, 
ar. 23 í 64. kafla, nr. 5 í 66. kafla, nr. 9 í 66. kafla, nr. 7 í 67. kafla, nr. 6 í 68. kafla, 
nr. 6 í 69. kafla, nr. 3 í 70. kafla, nr. 2, 2a og 7 í 71. kafla og nr. 6—7 í 72. kafla. 

2. Smíðatólum og verkfærum, sem í tollskrá teljast til nr. 33 og 35 í 40. kafla, 
nr. 9— 13 í 58. kafla, nr. 67 og 71—80 í 63. kafla, nr. 21—22 í 64. kafla, nr. 11 í 66. 

kafla og nr. 6 í 71. kafla. 
Heimilt er að endurgreiða innflutningsgjald í þeim tilvikum, sem heimilt er 

að endurgreiða aðflutningsgjöld samkvæmt lögum um tollskrá. Enn fremur er 
heimilt að endurgreiða innflutningsgjald að einhverju eða öllu leyti af pappa, 
er telst til nr. 8 og 10a í 44. kafla tollskrár, ef hann er notaður í umbúðir um nauð- 

synjavörur, sem og af umbúðum um slíkar vörur, sbr. nr. 28 og 29 í 44. kafla toll- 
skrár. Einnig er heimilt að endurgreiða innflutningsgjald af saumavélum til iðn- 
aðar, sem teljast til nr. 2 í 72. kafla tollskrár. Ríkisstjórninni er og heimilt að fella 

niður innflutningsgjald af ilmefnum til sápugerðar, sem teljast til nr. 13b í 31. kafla 
tollskrár. 

11. gr. 
Nú rís ágreiningur um það, hvort vara sé gjaldskyld samkvæmt ákvæðum 10. 

gr. eða í hvern gjaldflokk hún skuli koma, og sker þá ríkisstjórnin úr. Er sá úr- 
skurður fullnaðarúrskurður í málinu. 

12. gr. 
Bankar þeir, sem verzla með erlendan gjaldeyri, skulu greiða ríkissjóði 50% 

af heildartekjum sínum vegna mismunar sölugengis og kaupgengis gjaldeyris, svo 
og 50% af þóknun (provision) þeirri, er þeir taka af viðskiptamönnum sínum fyrir 
þjónustu við yfirfærslu fjár til útlanda eða aðrar greiðslur erlendis. Þetta gildir 
jafnt um hvers konar ábyrgðarlaun, innheimtulaun og allar aðrar greiðslur hverju 
nafni sem nefnast fyrir þjónustu þá, er hér um ræðir. 

Seðlabankinn hefur eftirlit með því, að hlutaðeigandi bankar inni gjald þetta 
af hendi, svo sem fyrir er mælt í í. málsgr. þessarar gr. 

13. gr. 
Af sölu þeirri og veltu, sem skattskyld er samkvæmt 2. tölulið 22. gr. III. kafla 

laga nr. 100/1948, sbr. 4. gr. laga nr. 67/1959 eða önnur låg, er í þeirra stað koma, 
skal innheimta 6% gjald til viðbótar núgildandi 3% gjaldi til ríkissjóðs. 

Undanþegnar gjaldi þessu eru vörur þær og velta, sem talið er í 23. gr. UL 
kafla laga nr. 100/1948. Skulu og ákvæði III. kafla laga nr. 100/1948 með síðari 
breytingum, sem í gildi eru, gilda um álagningu, innheimtu, greiðslu, viðurlög og 
öll önnur atriði gjalds þessa, þar með talin heimild til stöðvunar atvinnurekstrar 
vegna vanrækslu. 

14. gr. 
Innheimta skal til ríkissjóðs sérstakt gjald af iðgjöldum vátryggingarsamn- 

inga þeirra, er lög nr. 20/1954, um vátryggingarsamninga, taka til, og skal það 
nema 10% af iðgjaldsfjárhæðum. 

Iðgjöld af eftirtöldum tryggingum eru undanþegin gjaldi því, er um ræðir í 
1. málsgr. þessarar gr.: 

a. líftryggingum, sbr. HI. kafla laga nr. 20/1954, 
b. brunatryggingum á húsum, 

20. febr.
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c. tryggingum skipa og flugvéla ásamt venjulegum búnaði, munum skipverja 
og afla fiskiskipa, 

d. búfjártryggingum. 
Um álagningu og innheimtu gjalds þessa skulu að öllu leyti gilda reglur 13. gr. 

15. gr. 
Gjald af innlendum tollvörutegundum samkvæmt lögum nr. 60/1939, eins og 

það er nú með viðaukum samkvæmt d-lið í. gr. laga nr. 67/1959 eða öðrum lögum, 
sem í þeirra stað koma, skal innheimta með 200% álagi. 

16. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta sérstakt gjald af innfluttum Þifreið- 

um og bifhjólum, og má það nema allt að 135% af foh-verði hverrar bifreiðar eða 
bifhjóls. Gjald þetta skal innheimt um leið og gefin eru åt innflutningsleyfi fyrir 
bifreiðum. 

Ef fob-verð er ekki tiltekið, miðast gjaldið við tollmat farartækjanna, að frá- 
dregnu flutningssgjaldi og vátryggingargjaldi. 

Þá skal ríkisstjórninni heimilt að innheimta jafnhátt gjald og getur í Í. máls- 
gr. af bifreiðum, sem settar hafa verið saman innanlands, og skulu slíkar bifreiðar 
metnar eftir sömu reglum og innfluttar bifreiðar, og er óheimilt að skrásetja þær 
fyrr en gjald þetta hefur verið greitt. 

Ríkisstjórnin úrskurðar, hvaða bifreiðar skulu gjaldskyldar. 

17. gr. 
Innheimta skal sérstakt innflutningsgjald af benzíni til viðbótar gjaldi því, sem 

ákveðið er í a-lið 1. gr. laga nr. 68/1949. Skal gjald þetta nema kr. 1.16 af hverjum 
lítra, þar af skulu 14 aurar renna í brúarsjóð og 14 aurar í sérstakan sjóð, sem 
varið skal til þess að gera akfæra þjóðvegi milli byggðarlaga. 

Hækkun þessi tekur til benzinbirgda, sem til eru í landinu, þá er lög þessi 
öðlast gildi. Undanþegnir hækkuninni skulu þó 309 lítrar hjá hverjum eiganda. 

Innheimtumenn ríkissjóðs innheimta gjald þetta ásamt innflutningsgjaldi því, 
er um ræðir Í lögum nr. 68/1949, og skal um endurgreiðslu gjalds af því benzíni, sem 
sönnur eru færðar á að sé notað til annars en bifreiða, fylgi sömu reglum og á 
hverjum tíma er farið eftir um innflutningsgjald samkvæmi lögum nr. 68/1949. 

18. gr. 
Tekjur af útflutningsgjaldi á sjávarafurðum (sbr. 1. gr. laga nr. 66/1957 og e-lið 

bráðabirgðaákvæða þessara laga) skulu frá ársbyrjun 1960 skiptast þannig milli eftir- 
talinna aðila: Til Fiskveiðasjóðs Íslands 80%, til Fiskiímálasjóðs 13%, til haf- og fiski- 

rannsóknarskips, er rikisstjórnin lætur byggja í samráði við fiskideild Atvinnu- 
deildar Háskóla Íslands, 3%, til rannsóknarstofnunar sjávarútvegsins 2,25%, til 
Landssambands ísl. útvegsmanna 1,75%. 

19. gr. 
Vitagjald skipa, sem aðeins eru höfð til innanlandssiglinga eða gerð eru út til 

veiða af landsmönnum, samkvæmt lögum nr. 17/1911, skal á árinu 1960 innheimt með 

100% viðauka. Frá ársbyrjun 1961 skal gjald þetta innheimt með 300% viðauka. 
Vitagjald skipa í millilandasiglingum samkvæmt sömu lögum skal frá gildistöku 

laga þessara innheimt með 300% viðauka. 
Vitagjald skemmtiferðaskipa samkvæmt sömu lögum skal frá gildistöku þessara 

laga innheimt með 200% viðauka. 
Heimilt er að hækka taxta toll- og sóttvarnarfarartækja.
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20. gr. 
Lestagjald af skipum samkvæmt lögum nr. 10/1946 skal frá ársbyrjun 1961 inn- 

heimt með 500% viðauka. 

21. gr. 
Gjöld samkvæmt eftirtöldum ákvæðum laga nr. 40/1954, um aukatekjur ríkissjóðs, 

skulu frá gildistökudegi þessara laga innheimt með 50% viðauka: Í. og VII. kafla, 
4. gr., 12. gr., 15.—19. gr., 22. gr., 2426. gr., nr. 1—11 í 32. gr. og 35.—37. gr. Af- 
greiðslugjald skipa, sem koma frá útlöndum, samkvæmt 33. og 34. gr. sömu laga, 
skal frá sama tíma innheimt með 100% viðauka. 

  

22. gr. 
Af vélum, sem settar eru í íslenzk skip erlendis, skal greiða jafnhá aðtlutnings- 

gjöld og af sams konar innfluttum vélum, enda sé eisi um nýbyggingu skips að ræða. 

ll. KAFLI 

23. gr. 
Óheimilt er að ákveða, að kaup, laun, þóknun, ákvæðisvinnutaxti eða nokkurt 

annað endurgjald fyrir unnin störf skuli fylgja breytingum vísitölu á einn eða 

annan hátt. Tekur þetta til kjarasamninga stéttarfélaga og til allra annarra ráðningar- 
og verksamninga, svo og til launareglugerða og launasamþykkta allra stofnana og 
fyrirtækja. Ákvæði í samningum um kaup og kjör, gerðum fyrir gildistöku lag- 
anna, um greiðslu verðlagsuppbótar samkvæmt vísitölu, verða ógild, er lög þessi 
taka gildi, og sama gildir um sams konar ákvæði í launareglugerðum og launa- 
samþykktum stofnana og fyrirtækja. 

Nú er þrátt fyrir ákvæði 1. málsgr. þessarar gr. ákveðið i samningi stétiarfé- 
laga eftir gildistöku þessara laga, að greidd skuli verðlassuppbót samkvæmt vísi- 
tölu, og er þá slíkt ákvæði ógilt og hlutaðeigandi vinnnuveitendum er óheimilt að 
fylgja því. 

  

24. gr. 
Frá 1. apríl 1960 er heimilt að hækka mjólkurverð til framleiðenda í hlutfalli við 

hækkun þá á kostnaðarhlið verðlagsgrundvallar landbúnaðarvara 1959-—60, sem 
leiðir af ákvæðum þessara laga. Við ákvörðun þess, hve mikil þessi hækkun sé og 
hvenær hún skuli koma til framkvæmda að því er snertir einstaka kostnaðarliði í 
verðlagsgrundvellinum, skal fylgja ákvæðum 2. og 3. málsliðs 1. málsgr. 6. gr. laga 
nr. 68/1959. 

25. gr. 
Þar til nýir samningar hafa verið gerðir milli bátasjómanna annars vegar og 

útvegsmanna hins vegar um skiptaverð til bátasjómanna á þorskveiðum, skal miða 
aflahluti við það skiptaverð, sem í gildi var í febrúarmánuði 1959, sbr. 9. gr. laga nr. 
1/1959, um niðurfærslu verðlags og launa. Jafnframt skal vid útreikning á aflahlu 

um eftir gildistöku laga þessara reikna þá liði, sem < Sast af óskiptu samkvæmi 

gildandi samningum við upphaf yfirstandandi votrarværtiðar. á því verðlagi, sem va 
fyrir gildistöku laganna. 

    

as
 

  

26. gr. 
Þar til nýir samningar hafa verið gerðir um aflaverðlaun togarasjómanna milli 

þeirra annars vegar og togaraútserðarmanna hins vegar, skal miða við það fiskverð, 
sem í gildi var í febrúarmánuði 1959, sbr. 9. gr. laga nr. 1/1959, um niðurfærslu verð- 
lags og launa. 

1960 

3 
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ölagsyfirvöld skulu þegar eftir u ssara laga setja nyjar reglur 
um álagningu í heildsölu og smásölu á innfluttum + vörum, er miðist við það, að álagn- 
ing í krónum hækki ekki nema sem svarar beinni hækkun dreifingarkostnaðar 
vegna ákvæða þessara laga. Hækkun á si innlendra iðnaðarvara og hvers konar 
þjónustu vegna ákvæða þessara laga má ekki eiga sér stað, nema með samþykki 
verðlagsyfirvalda, og hún má ekki vera meiri en svarar þeirri hækkun tilkostnaðar, 
sem leiðir af ákvæðum laganna. Sama gildir um aksturstaxta vörubifreiða, fólks- 
bifreiða og sendiferðabifreiða og um flutningsgjöld skipa og flugvéla. 

Bannað er að hækka verð á birgðum innfluttra vara, sem greiddar hafa verið 
á eldra gengi, og sama gildir um verð á birgðum iðnaðarvara, sem framleiddar eru 
úr efni, sem greitt hefur verið á eldra gengi. Til birgða teljast í þessu sambandi vörur 
greiddar á eldra gengi, sem ekki eru komnar í hendur innflytjenda. 

   

  

      

28. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að verja fé úr ríkissjóði til þess að halda niðri verði 

á vöru og þjónustu. 

IV. KAFLI 

29. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán úr Evrópusjóðnum, samkvæmt Gjaldeyris- 

samningi Evrópu, allt að 12 millj. dollara eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í öðrum 
gjaldeyri. Jafnóðum og notað er fé af slíku láni eða lánum, skal krónuandvirði þess 
lagt á sérstakan reikning í Seðlabankanum. Eigi má nota fé á þessum reikningi til 
annars en til endurgreiðslu láns úr Evrópusjóðnum. 

30. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að semja um hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóða- 

gjaldeyrissjóðnum úr 1.5 millj. dollara í 11.25 millj. dollara, og á kvóta Íslands hjá 
Alþjóðabankanum úr 2.0 millj. dollara í 15.0 millj. dollara. Til þess að standa straum 
af framlögum Íslands til þessara stofnana heimilast ríkisstjórninni að taka lán hjá 
Seðlabankanum, er jafngildi samtals allt að 11.05 milij. doliara. 

V. KAFLI 

31. gr. 
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lögum nr. 73/1933, um bann við okri, drátt- 

arvexti o. fl., og skulu þau gefin út á ný með áorðnum breytingum, þegar þessi lög 

hafa öðlazt gildi. 
1. gr. laganna orðist svo: 
Þegar samið er um vexti af skuld, en ekki tiltekin upphæð þeirra, skulu þeir 

vera jafnháir vöxtum af almennum sparifjárreikningum hjá bönkum og sparisjóðum. 
2. gr. laganna orðist svo: 
Ef skuld er tryggð með veði i fasteign eða með handveði, er heimilt að taka af 

henni ársvexti, sem séu jafnháir þeim vöxtum, er stjórn Seðlabankans leyfir bönkum 
og sparisjóðum að taka hæsta fyrir þannig tryggð lán á þeim tíma, er til skuldar er 
stofnað, sbr. 16. gr. laga nr. 63/1957, um Landsbanka Íslands, eða breytilegir í sam- 
ræmi við þá vexti. 

3. gr. laganna orðist svo: 
Heimilt er að áskilja ársvexti af öðrum skuldum en þeim, er greinir í 2. gr., jafn- 

háa og almennir útlánsvextir eru hæstir á þeim tíma, sem til skuldar er stofnað, hjá



bönkum og sparisjóðum, sbr. 16, gr. laga nr. 63/1957, eða bi 
þá vexti 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 
bann við okri, dráttarvexti o. fl., nr. 73/1938. 

    

- Boy FRK . , um breyting 

39. 

Ríkisstjórninni er heimilt, að fengnu. Sit stjórnar Seðlabankans og stjórnar 
12 

viðkomandi sjóðs eða stofnunar, að kveða á um vaxtakjör og lánstíma á lánum hjá 
eftirfarandi aðilum: Fiskveiðasjóði, sbr. lög nr. 40/1955. Stofnlánadeild sjávarút- 

vegsins, sbr. lög nr. 41/1946. Bygsingarsjóði sveitabæja og Ræktunarsjóði, sbr. lög 
nr. 48/1957. Byggingarsjóði ríkisins (húsnæðismálastjórn), sbr. lög nr 42/1957 j 

Byggingarsjóði verkamanna, sbr. lög nr. 36/1952. Raforkusjóði, sbr. lög nr. 12/1946 

og lög nr. 58/1949. 

3:
 

* 

   

    

33. gr. 
Ákvæði 2. málsgr. 16. gr. laga nr. 63/1957 skulu ná til innlánsdeilda kaupfélaga 

og Söfnunarsjóðs Íslands á sama hátt og til banka og sparisjóða. 

VI. KAFLI 

34. gr. 
Ríkisstjórnin í heild fer með framkvæmd bessara laga. 

35. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að setja, með reglugerðum eða á annan hátt, nánari 

fyrirmæli um framkvæmd þessara laga. 

36. gr. 
Brot gegn lögum þessum svo og „gn gerðun og um fyr irmælum, sem sett 

kunna að verða samkvæn ég i , nema þyngri refs- 
si við samkvæmt öði 16 gum. a 12 så kvæmi 69. gr. 

hegningarlaga skal vera heimil. 

   
       

37. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi numin Í. gr. ð ö 
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um gengisskráningu, launabreytingar, stóreignaskatt, framleidslugj6 
gr. laga nr. 105/1951, um breyting á þeim lögum. Enn fremur 30. gr. la: 
um dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna, eins og hún varð me 

gr. laga nr. 112/1950. Enn fremur falla úr gildi lög nr. 33 
o. fl., þó ekki VIII. kafli laganna. Þá falla og úr gildi eftirta ali 
1/1959, um niðurfærslu verðlags og launa o. fl.: 6. gr., fyrri Sál. 8. gr. og 3. máls- 
lidur 1. málsgr. 9. gr. Þá er og felld úr gildi 2. gr. laga nr. 66/1957, um útflutnings- 
gjald af sjávarafurðum, a-liður í. gr. og a-liður 3. gr. laga nr. 67/1959, um bráðabirgða- 

breyting og framlenging nokkurra laga, 2. málsgr. . gr. laga nr. 34/1959, um heimild 
handa ríkisstjórninni til ráðstafana vegna aðildar Íslands að Gij jaldeyrissamningi 
Evrópu, og lög nr. 75/1952 (sbr. síðustu málsgr. 31. gr.). Loks eru felid úr gildi öll 

önnur lagaákvæði, sem fara í bága við þessi lög. 

  

   
    

VIL KAFLI 

Bráðabirgðaákvæði. 

a. Utflutningssjóður skal starfa áfram fyrst um sinn vegna skuldbindinga sjóðsins oo 

samkvæmt lögum nr. 33/1958, en er meginhlutverki hans er lokið að dómi ríkis- 

1960 

ga Í samræmi við 4 
20. febr.
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b. 

Cc. 
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stjórnarinnar, skal stjórn sjóðsins og skrifstofa lögð niður og Seðlabankanum 
falið að annast endanleg reikningsskil útflutningssjóðs. 
Á útfluttar vörur framleiddar á tímabilinu frá 15. maí 1958 og til 15. febrúar 1960 
að þeim degi meðtöldum skal greiða bætur úr útflutningssjóði samkvæmt ákvæð- 
um Il. kafla laga nr. 33/1958, um útflutningssjóð o. fl. Á útfluttar vörur fram- 
leiddar fyrir 15. maí 1958 skal greiða bætur úr útflutningssjóði samkvæmt ákvæð- 
um 1217. gr. sömu laga. Á útfluttar landbúnaðarvör ur framleiddar fyrir 16. 
febrúar 1960 skal þó greiða bætur samkvæmt 2. málsgr. 9. laga laga nr. 68/1959, um 
viðauka við lög nr. 94/1947, um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, 

verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl. 
Á erlendan gjaldeyri til greiðslu á þjónustu, sem innt var af hendi fyrir 16. febrúar 
1960, skal greiða yfirfærslubætur úr útflutningssjóði samkvæmt ákvæðum 22. 
gr. laga nr. 33/1958, um útflutningssjóð o. fl. 
Þá er skilað er til banka gjaldeyri fyrir útfluttar vörur, sem framleiddar voru 
fyrir 16. febrúar 1960, skal hann greiddur útflytjanda á því gengi, er gilti áður en 
hið nýja gengi samkvæmt 1. gr. kom til framkvæmda. Mismunur andvirðis skilaðs 
gjaldeyris á eldra gengi og andvirðis hans á nýju gengi skal færður til tekna á 
reikningi útflutningssjóðs hjá Seðlabankanum. Sama hátt skal hafa á við kaup 
á gjaldeyri fyrir þjónustu, er um ræðir i c-lið þessara bráðabirgðaákvæða. 
Útflutningsgjald samkvæmt lögum nr. 66/1957 á sjávarafurðum framleiddum 
fyrir 16. febrúar 1960 skal innheimt með 65% viðauka og miðað við fob-verð vara 
reiknað á eldra gengi, sbr. ákvæði 2. málsliðs 1. málsgr. 8. gr. og ákvæði 18. gr. 
Eftirtalin gjöld á útfluttum vörum framleiddum fyrir 16. febrúar 1960 skulu 
miðuð við fob-verð reiknað á eldra gengi: 1%, útflutningsleyfisgjald samkvæmt 
eglugerð nr. 109/1948, hlutatryggingasjóðsgjald samkvæmt lögum nr. 48/1949, 

27. gjald af saltsild til Síldarútvegsnefndar samkvæmt 7. gr. reglugerðar nr. 
132/1952. 
Við yfirfærslu á launum erlendra ríkisborgara fyrir störf unnin fyrir 16. febrúar 
1960 skal skulda reikning útflutningssjóðs hjá Seðlabankanum fyrir þeim hluta 
krónuandvirðis hverrar yfirfærslu sem svarar hækkun erlends gjaldeyrisgengis 
samkvæmt þessum lögum umfram 55%. Umsóknir um yfirfærslu vinnulauna sam- 
kvæmt þessu skulu hafa borizt fyrir lok marzmánaðar 1960. Eftir þann tíma skal 
ekki veita nein gjaldeyrisleyfi fyrir yfirfærslu vinnulauna samkvæmt þessum 

ákvæðum. 
Á greiðslur fyrir annað en útfluttar vörur eða bjónustu, sem íslenzkur banki 
hefur fengið tilkynningu um frá erlendum banka fyrir 16. febrúar 1960, skal 

greiða vfirfærslubætur úr útflutnin ákvæðum 22. gr. laga nr. 
33/1958, um útflutningssjóð o. fl. Við 1 deyri gilda á hliðstæðan 
hátt ákvæði 1. og 2. málsliðs d-liðs þessara bráðabirgðaákvæða. 

Ákvæði þetta gildir þó ekki um greiðslur samkvæmt 3. gr. laganna. 

  

    

    

sjóði samkvær    

  

ip á slíkum g 

Gjört að Bessastöðum, 20. febrúar 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) a 

Ólafur Thors.



Stjórnartíðindi 1960, A. 5. 11 

LOG 
um framlenging å gildi laga nr. 66 1959, um brådabirgdafjårgreidslur 

úr ríkissjóði á árinu 1960. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Heimild sú, sem ríkisstjórninni er veitt í lögum nr. 66 1959, um bráðabirgða- 

fjárgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 1960, skal gilda til marzloka 1960. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 29. febrúar 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

LOG 
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 minu: 

1. gr. 
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 að Bessastöðum, 3. marz 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson. 

A2 

Reykjavík, Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

1960 

3. marz
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7 LOG 
um breyting á lögum nr. 66 12. april 1945, um útsvör. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Aftan við ákvæði til bráðabirgða í lögunum bætist ný málsgrein, er orðist svo: 

Þrátt fyrir ákvæði 21. gr. laganna getur ráðherra heimilað Ólafsvíkurhreppi að 

framkvæma fyrir febrúarlok 1960 aðalniðurjöfnun úlsvara, sem fram átti að fara 

árið 1959. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 11. marz 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Emil Jónsson. 

8 LÖG 
11. marz 

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

Forseti ÍSLANDS 

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

þykki minu: 

1. gr. 

8. gr. laganna orðist svo: 
Ríkisstjórnin ákveður heildsöluálagningu á tóbak eftir því, sem henta þykir 

fyrir hverja tegund. 
Tóbak til sauðfjárbaðana og inngjafar sauðfjár við ormaveiki skal selja án 

hagnaðar. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Lög nr. 30 6. maí 1949 eru úr gildi numin. 

Gjört í Reykjavík, 11. marz 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen.
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TILSKIPUN 

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

13. nóvember 1903, skuli einnig ná til Monaco. 

Forseti Ístanns 

gjörir kunnugt: AX með því að þeim, sem á Íslandi reka verksmiðjuiðnað, eða 
handiðnað, jarðrækt, málmnám, verzlun eða aðra atvinnu, er veittur sami 

kostur á að öðlast vernd á vörumerkjum í Monaco, 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 í Monaco reka verksmiðjuiðnað eða handiðn, jarðrækt málmnám, 
verzlun eða aðra atvinnu, skulu verða þeirrar verndar á vörumerkjum, sem lög 
13. nóvember 1903 heimila, aðnjótandi með þeim skilyrðum, er hér greinir: 

1. 

2. 

Tilkynningu skal fylgja sönnun fyrir því, að beiðandi hafi fullnægt skilyrðum 
þeim, sem sett eru í Monaco fyrir því, að vörumerkið njóti þar verndar. 

Beiðandi skal undirgangast, að bæjarþing Reykjavikur 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 
í Monaco. 
Vörumerkið skal skrásetja í þeirri mynd, sem löggilt er í Monaco, nema gagn- 
stætt sé velsæmi og allsherjarreglu. 
Nú er vörumerki tilkynnt til skrásetningar á Íslandi í síðasta lagi 6 mánuðum 
eftir að það hefur verið tilkynnt í Monaco, og skal bå gagnvart öðrum tilkynn- 
ingum telja, að þessi tilkynning hafi farið fram um leið og tilkynningin fer 
fram í Monaco. 
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 síðan tekið það upp, og má þá með dómi úrskurða honum 

rétt til að fá merkið skrásett með einkarétti til þess að nota það á þær 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, 26. febrúar 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Bjarni Benediktsson. 

1960
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22. marz 

Stjórnartíðindi 1960, A. 6. 14 

LOG 

um söluskatt. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

1. gr. 
Söluskatt skal greiða í ríkissjóð: 

1. Af innlendum viðskiptum, eins og nánar er mælt fyrir um í Il. kafla laganna. 
2. Af innfluttum vörum, sem teknar eru til tollmeðferðar, eins og nánar er tiltekið 

í INT. kafla laganna. 
Ríkissjóður greiðir Jöfnunarsjóði sveitarfélaga einn fimmta hluta skatts þess, 

sem um ræðir i 1. tölulið. 

IL KAFLI 

Um söluskatt af viðskiptum. 

2. gr. 
Af andvirði seldrar vöru og verðmæta og endurgjaldi fyrir hvers konar starf- 

semi og þjónustu skal greiða 3% söluskatt, eftir því sem nánar er ákveðið í lögum 
þessum. 

Hver sá, sem selur eða afhendir í atvinnuskyni vöru eða verðmæti, og hver sá, 
sem innir af höndum vinnu og þjónustu, skal með þeim takmörkunum, sem gerðar 
eru í lögum þessum, innheimta söluskatt skv. 1. málsgr. og standa skil á honum 

í ríkissjóð. 

3. gr. 
Söluskattskylda af seldri vöru eða vinnu skal almennt bundin við síðasta stig 

viðskipta, það er sölu til neytanda, en neytandi telst sá, sem ekki endurselur vöru 
eða vinnu í atvinnuskyni, sbr. næstu málsgr. hér á eftir. 

Sé eigi annað fram tekið í lögum þessum, er sala á vörum skattfrjáls til aðila, 
sem kaupir þær til að selja aftur í atvinnuskyni eða sem efni í vöru, er hann hefur 
atvinnu af að framleiða eða selja, enda hafi hann tilkynnt starfsemi sína skv. 11. 
gr. Með sama hætti og með sömu skilyrðum er skattfrjáls sala á vinnu til aðila, 

sem endurselur verðmæti hennar. 
Ákvæði 2. málsgreinar þessarar greinar taka ekki til hjálparefna eða óvar- 

anlegra rekstrarvara, og skulu seljendur slíkra verðmæta ávallt innheimta söluskatt 
af þeim, nema þau séu sérstaklega undanþegin skatti skv. ákvæðum 6. eða 7. gr. 

þessara laga. 

4. gr. 
Til skattskyldrar sölu og þjónustu telst meðal annars: 

a. Sala eða afhending frá smásala eða smásölufyrirtæki, þar með talin pöntunar- 
félög, lausaverzlun, tilboðasöfnun, sala vara í umboðssölu og sala við frjáls upp- 
boð. Einnig sala eða afhending frá heildsala eða heildsölufyrirtæki til neytenda. 

b. Afhending vöru til greiðslu á vöru, vinnu, þjónustu eða öðru, sem láta á eða látið 

hefur verið í té. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Sala eða önnur afhending vara, vinna eða þjónusta látin í té af iðnaðarmönnum 10 

eða iðju- og iðnaðarfyrirtækjum, þar með talin afhending vöru, sem framleidd 22. marz 
er eða unnið er að eftir pöntun. 
Sala eða önnur afhending vara, vinnu eða þjónustu annarra aðila, sem stunda 
sjálfstæða starfsemi. 
Úttekt eiganda úr eigin fyrirtæki, hvort sem um er að ræða vöru, vinnu eða 
þjónustu, þar með talin þjónusta viðgerðarverkstæða vegna eigin rekstrar. 
Hvers konar sala, afhending eða þjónusta látin í té í matsölu-, veitinga- og gisti- 
húsum, þvottahúsum, efnalaugum, hárgreiðslustofum, rakarastofum og öðrum 
snyrtistofum, flutningastarfsemi, sem ekki er sérstaklega undanþegin, kvik- 
myndaleiga, véla- og önnur lausafjárleiga, afgreiðsla farartækja, fyrirgreiðsla 
ferðaskrifstofa og önnur slík starfsemi, sýningar í kvikmyndahúsum, leikhús- 
um og hvers konar skemmtistarfsemi, og tekur þetta einnig til sölu, afhendingar 
og þjónustu fyrir hina skattskyldu aðila sjálfa. 
Leiga gistihúsa og samkomuhúsa. 
Sala á raforku og heitu vatni frá rafmagnsveitum og hitaveitum. 
Sala hvers konar vátrygginga, sem lög nr. 20/1954 taka til, þó ekki líftrygginga. 
Innflutningur vöru til eigin neyzlu eða nota innflytjanda. Skal skatturinn þá 
reiknaður af tollverði vöru að viðbættum aðflutninssgjöldum, innflutninss- 
söluskatti, innflutningsgjaldi, ef það er á vörunni, og viðbætt 10% áætlaðri álagn- 
ingu. Skatt þennan skal greiða við tollmeðferð vöru. 
Ráðherra getur með reglugerð sett fyllri ákvæði um skattskyldu. 

5. gr. 
Söluskattskyldir eru: 

. Allir þeir aðilar, sem skattskyldir eru skv. lögum nr. 46/1954, um tekjuskatt og 
eignarskatt, og hafa með höndum einhvern þann atvinnurekstur eða starfsemi, 
sem skattskyld er skv. lögum þessum, og ekki eru sérstaklega undanþegnir sölu- 
skattskyldu. 
Allir þeir aðilar, sem skattfrjálsir eru skv. fyrrgreindum lögum um tekjuskatt 
og eignarskatt, eða sérstökum lögum, ef þeir hafa með höndum sams konar 
eða svipaða starfsemi eða viðskipti og þeir aðilar, sem skattskyldir eru skv. 
a-lið þessarar greinar, einnig opinber fyrirtæki, enda þótt starfsemi þeirra sé 
ekki sama eðlis. Má ákveða þetta nánar í reglugerð og einnig um skattfrelsi 
fyrir tiltekna flokka aðila, sem skattskyldir verða eftir þessum staflið. 

- Umboðsmenn og aðrir aðilar, sem eru í fyrirsvari fyrir erlenda aðila, sem hafa 
hér á landi söluskattskylda starfsemi eða viðskipti. 

6. gr. 

Undanþegin söluskatti er sala eftirtalinna vara og verðmæta: 
Vörur, sem seldar eru úr landi. 
Nýmjólk, nema um veitingasölu sé að ræða. 
Fiskumbúðir og kjötpokar. 
Fiskinet, fiskilínur, önglar og öngultaumar, þó ekki sporttæki. 
Salt, annað en í smásöluumbúðum. 
Beitusíld. 
Tilbúinn áburður, annar en í smásöluumbúðum. 
Grasfræ. 
Fóðurvörur. 
Flugvélaeldsneyti.
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11. Innlend dagblöð og hliðstæð blöð, svo og tímarit, sem ekki eru gefin út í ágóða- 
skyni. 

12. Fasteignir, skip, flugvélar og flugvélavarahlutir. 
13. Lausafé, sem seljandi hefur notað í eigin þágu eða við starfsemi sína, enda geti 

salan ekki talizt til atvinnurekstrar. 
14. Heimilisnotkun bónda á eigin framleiðsluvörum. 
15. Vörur, sem taldar eru í 2. gr. tollskrárlaga. 

Heimilt er að endurgreiða söluskatt af efni, vinnu, vélum og tækjum í skip og 
báta, sem smíðaðir eru innanlands. Má miða endurgreiðsluna við tiltekna fjárhæð 

á rúmlest. 
7. gr. 

Eftirtalin starfsemi og þjónusta er undanþegin söluskatti: 
1. Vinna við húsbyggingar og aðra mannvirkjagerð, svo og vinna við endurbætur 

og viðhald slíkra mannvirkja. Undanþága þessi tekur einvörðungu til þeirrar 
vinnu, sem unnin er á byggingarstað, en ekki til vinnu við framleiðslu eða að- 
vinnslu byggingarvara í verksmiðju, verkstæði eða starfsstöð. 

2. Vinna við skipaviðgerðir og flugvélaviðgerðir. 
3. Vöruflutningar, enn fremur fólksflutningar almennra leigubifreiða á bifreiða- 

stöðvum, eftir því sem ráðherra ákveður nánar. 
Húsaleiga, þó ekki leiga gistihúsa og samkomuhúsa. 
Útfararþjónusta. 
Rekstur sjúkrahúsa, fæðingarstofnana, heilsuhæla og annarra þvílikra stofnana. 
Sala fasteigna, skipa, flugvéla, verðbréfa og annarra þvílíkra verðmæta. 
Lækningar og lögfræðistörf og önnur hliðstæð þjónusta, eftir því sem ráðherra 
ákveður. 

9. Sala listamanna á eigin verkum. 
10. Sala neyæzluvatns. 
11. Póst- og símaþjónusta, svo og þjónusta banka og sparisjóða. 

Ráðherra kveður nánar á um það, hvað fellur undir undanþáguákvæði þessarar 
greinar og næstu greinar hér á undan. 
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8. gr. 
Reki aðili marghåttada starfsemi, þannig að sumir þættir hennar eru skattskyldir, 

en aðrir skattfrjálsir, er það skilyrði fyrir því, að þau viðskipti, sem stafa af hinni 
skattfrjálsu starfsemi, geti við framtal og skattútreikning komið til frádráttar heildar- 
veltu aðila, að hin skattfrjálsu og skattskyldu viðskipti séu greinilega aðgreind bæði 
í bókhaldi hans og í framtali, svo að fullnægjandi sé talið að dómi skattyfirvalda. 

Eigi er seljanda vöru eða þjónustu heimilt að falla frá innheimtu söluskatts, 
nema óyggjandi sé, að ekki sé um sölu til neytanda að ræða. 

Ráðherra getur ákveðið, að þeir aðilar, sem viðskipti hafa bæði við neytendur og 
endurseljendur, skuli heimta söluskatt af verði allrar vöru og þjónustu, er þeir 
selja, afhenda eða inna af hendi. 

Nú hefur endurseljandi keypt vöru, vinnu eða þjónustu og greitt af því sölu- 
skatt, og er honum þá heimilt að draga innkaupsverðið frá söluskattskyldri veltu 
sinni. Hafi hann hins vegar enga söluskattskylda veitu fram að telja eða söluskatt- 
skyld velta hans nemur lægri fjárhæð en nefnd innkaup, þá skal hann fá endur- 
greiddan þann söluskatt, sem hann þannig hefur ofgreitt. Endurgreiðsla kemur þó 
eigi til greina, nema hinn ofgreiddi söluskattur sé minnst kr. 1 000.00 á ári. 

9. gr. 
Söluskattur miðast við heildarendurgjald eða heildarandvirði vöru, starfsemi 

og þjónustu án frádráttar nokkurs kostnaðar eða þjónustugjalds, án tillits til þess,
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í hverju greiðsla er fólgin, og þótt um sé að ræða skipti gegn vöru eða þjónustu. 
Söluskattur skv. þessum kafla laganna, telst þó ekki með heildarandvirðinu. 

Sé um að ræða skipti á vöru eða þjónustu, gjafir, afhending vara án endurgjalds, 
úttekt eiganda úr eigin fyrirtæki eða ef greitt er í vörum eða þjónustu, skal miða við 
almennt gangverð í sams konar viðskiptum. 

Við sölu vara í umboðssölu skal skatturinn reiknast af heildarandvirði vörunn- 
ar. Framreiðsla á veitingastöðum telst ekki umboðssala. 

10. gr. 
Nú vanrækir aðili að taka söluskatt af vöru, vinnu eða annarri þjónustu, sem 

skattskyld er eftir lögum þessum, og ber honum eigi að síður að standa skil á skattinum. 

11. gr. 
Allir þeir, sem skattskyldir eru skv. II. kafla laga þessara, skulu innan eins 

mánaðar frá því lögin öðlast gildi tilkynna skattstjóra eða skattanefnd, þar sem 
þeir eru heimilisfastir, um rekstur sinn eða starfsemi. Í tilkynningu skal greina nafn 
og heimilisfang aðila, firmanafn atvinnu, ef það er notað, hvers konar rekstur er 

um að ræða, hver eða hverjir séu eigendur og hver eða hverjir stjórnendur. 
Þeir, sem hefja skattskylda starfsemi eftir að lög þessi öðlast gildi, skulu til- 

kynna það skattstjóra eða skattanefnd þar, sem þeir eru heimilisfastir, um leið og 

starfsemi hefst, og láta fylgja þær upplýsingar, sem getið er um i næstu málsgrein 
hér á undan. 

Sá, sem tilkynnt hefur starfsemi sína skv. 1. og 2. mgr. og er heimilt að 

kaupa vöru eða vinnu án söluskatts skv. 2. mgr. 3. gr., fær hjá skattstjóra eða 

skattanefnd skírteini um, að hann hafi tilkynnt starfsemi sem endurseljandi vöru 
eða vinnu. Slík skírteini skulu gefin út til ákveðins tíma, en falla þó jafnskjótt úr 
gildi og aðili hættir starfsemi þeirri, sem þau taka til, enda ber honum þegar í stað 
að tilkynna það viðkomandi skattyfirvöldum. Ofangreind skírteini veita eigi rétt 
til kaupa á öðrum vörum eða vinnu án söluskatts en þeim, sem 2. mgr. 3. gr. tekur til. 

Hætti aðili starfsemi, sem er skattskyld skv. lögum þessum, eða breyti um 
starfshætti eða heimilisfang, ber að tilkynna það skattstjóra eða skattanefnd í við- 
komandi umdæmi. 

Heimilt skal að krefja alla húseigendur um upplýsingar um atvinnurekendur 
og aðra, sem hafa verzlun, verkstæði, skrifstofur eða aðra starfsstöð í húsum þeirra. 

Með reglugerð má setja nánari ákvæði um þau atriði, er grein þessi fjallar um. 

12. gr. 
Aðilar þeir, sem skattskyldir eru skv. 5. gr., skulu senda skattstjóra eða skatta- 

nefnd þar, sem þeir eru heimilisfastir, skýrslu um heildarveltu sína á hverjum 
ársfjórðungi, þar með talin úttekt til eigin nota, ásamt upplýsingum um skattfrjálsa 
sölu, á þar til gerðum eyðublöðum. 

Skattskyldur aðili skal til viðbótar því, sem skýrslueyðublöðin gefa tilefni til, 
skýra frá öðrum atriðum, sem kunna að skipta máli um skattlagninguna. Einnig 
skal skatískyldum aðila skylt að láta skattyfirvöldum í té í því formi, sem óskað 
er, sundurliðun á skattfrjálsri sölu. 

Skýrsla skal hafa borizt skattyfirvöldum í síðasta lagi innan 15 daga frá lokum 
hvers ársfjórðungs. Skattskyldir aðilar skulu innan sama tíma greiða til innheimtu- 
manna ríkissjóðs söluskatt þann, sem þeim ber að standa skil á fyrir ársfjórðung- 
inn. Síðasti dagur framtalsfrestsins telst gjalddagi alls skattsins fyrir þann árs- 
fjórðung, hvort sem hin skattskyldu viðskipti eru talin fram eða ekki. 

1960 

10 
22. marz
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10 Skattstjóri eða skattanefnd skal síðan rannsaka skýrslurnar og leiðrétta skatt- 
22. marz inn, ef hann er rangt fram talinn. 

Einnig skulu skattstjórar eða skattanefnd áætla skatt af viðskiptum þeirra 
aðila, sem ekki senda skýrslu innan tilskilins tíma, senda enga skýrslu eða ef 
framtali er ábótavant. 

Skattálagningu skal lokið innan mánaðar eftir lok hvers ársfjórðungs og skatt- 
upphæðin tilkynnt innheimtumanni og skattgreiðanda. 

Hafi einhver, sem greiða skal söluskatt, eigi skilað honum innan mánaðar frá 
gjalddaga, skal hann greiða 179% í dráttarvexti fyrir hvern byrjaðan mánuð frá 
gjalddaga. Þá má innheimtumaður láta lögregluna stöðva atvinnurekstur hans, þar 
til full skil eru gerð, með því m. a. að setja verkstofur, skrifstofur, útsölur, tæki 

og vörur undir innsigli. 

13. gr. 

Þeir, sem ekki vilja sætta sig við ákvörðun skattstjóra eða skattanefndar á 

söluskatti, geta kært hann til þeirra innan 10 daga frá því að skattur var ákveðinn. 
Skattstjóri eða skattanefnd skal kveða upp úrskurð um kæruna og tilkynna úr- 
skurðinn í ábyrgðarbréfi innan 10 daga frá lokum kærufrests. 

Úrskurðum þeirra má áfrýja til ríkisskattanefndar, sem kveður upp fullnaðar- 
úrskurð. 

Kærufrestur til ríkisskattanefndar skal vera 15 dagar frá dagsetningu úrskurðar 
skattstjóra eða skattanefndar og úrskurðarfrestur ríkisskattanefndar jafnlangur. 

Fjármálaráðherra hefur heimild til að skjóta ákvörðunum skattstjóra eða 
skattanefndar til ríkisskattanefndar án tillits til kærufresta. 

Áfrýjun skattákvörðunar eða deila um skattskyldu frestar ekki eindaga 
skattsins né leysir undan neinum þeim viðurlögum, sem lögð eru við vangreiðslu 
hans, en ef skattur er lækkaður eftir úrskurði eða dómi, skal þegar endurgreiða það, 
sem lækkuninni nemur. 

14. gr. 
Ágreining um skattskyldu og skatthæð má bera undir dómstóla, en það skal 

þó gert innan 6 mánaða, frá því að ríkisskattanefnd úrskurðaði málið. 

15. gr. 
Skattstjórum og skattanefndum er heimilt að krefjast af þeim, sem telja má 

gjaldskylda, allra nauðsynlegra gagna til skýringar á framtali. Enn fremur er 
skattayfirvöldum heimilt að krefjast aðgangs að bókhaldsgögnum aðila, samning- 
um, verzlunarbréfum og öðrum slíkum skjölum, til athugunar og endurskoðunar. 
Á sama hátt er heimilt að krefja skattþegn og ábyrga forstöðumenn skattskyldra 
fyrirtækja eða stofnana um nauðsynlegar upplýsingar svo og að þeir veiti eftirlits- 
mönnum eða endurskoðendum skattyfirvalda aðgang að skrifstofum, vinnustöðvum, 
vörugeymsluhúsum og öðrum þess háttar stöðum til birgðakönnunar og annars 
eftirlits með viðskiptum hlutaðeigenda. 

Þá hafa skattstjórar og skattanefndir rétt til þess að krefjast upplýsinga af 
þeim, er hafa keypt af söluskattskyldum aðila eða selt honum vörur eða haft við 
hann önnur viðskipti. Einnig skulu félög og félagasamtök atvinnurekenda, iðn- 

aðarmanna og annarra viðkomandi aðila skyld að gefa upplýsingar um meðlimi 
sína og atvinnu þeirra. 

Opinberar stofnanir skulu veita aðgang að öllum gögnum, er að dómi skattstjóra 
og skattanefnda eru nauðsynleg til endurskoðunar framtals og ákvörðunar skatts, 
og er forstöðumönnum og starfsmönnum nefndra stofnana skylt að láta skattstjóra,
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skattanefnd eða starfsmönnum þeirra í té alla nauðsynlega aðstoð og upplýsingar, 
sem óskað er eftir og unnt er að veita. 

16. gr. 
Fjármálaráðherra getur falið skattstjóranum í Reykjavík eftirlit og rannsókn 

hjá söluskattskyldum aðilum utan Reykjavíkur, og við þá rannsókn og eftirlit 
getur hann gert viðkomandi aðilum að greiða söluskatt, en ætíð skal hann gera 
aðilum aðvart, áður en hann leggur söluskatt þannig á eða breytir honum. Aðili 
getur og kært slíka álagningu og hækkun til skattstjóra og ríkisskattanefndar, og 
gilda þá jafnlangir kærufrestir og úrskurðarfrestir og við hina ársfjórðungslegu 
álagningu, sbr. 12. og 13. gr. laga þessara. 

TIL kafli. 

Söluskattur af innflutningi. 

17. gr. 
Greiða skal 7% — sjö af hundraði — af tollverði allrar innfluttrar vöru að 

viðbættum aðflutningsgjöldum og áætlaðri álagningu 10% —- tíu af hundraði —. 
Gjaldskyldan tekur einnig til gjafa, sýnishorna og þess háttar. 

Undanþegnar söluskatti af innfluttum vörum eru vörur þær, sem 2. gr. toll- 
skrárlaganna tekur til, einnig viðgerðir á skipum og flugvélum framkvæmdar 
erlendis og flugvélavarahlutir. 

Af vélum, sem settar eru i íslenzk skip erlendis, skal greiða jafnháan söluskatt 

og af innfluttum vélum, enda sé eigi um nýbyggingu skips að ræða. 

18. gr. 
Ráðherra er heimilt með reglugerð að undanþiggja tilteknar vörutegundir sölu- 

skatti við innflutning. 
Þá er ráðherra og heimilt að endurgreiða innflutningssöluskatt af efni í skip, 

veiðarfæri og umbúðir um íslenzkar afurðir til útflutnings. 

19. gr. 

Söluskattur af innflutningi svo og söluskattur skv. j-lið 4. gr., nýtur sömu 
lögverndar og aðflutningsgjöld. Að þessu og öðru leyti gilda ákvæði laga um tollskrá 
o. fl. (lög nr. 90/1964 og síðari breytingar á þeim) og ákvæði laga um tollheimtu og 
tolleftirlit (lög nr. 68/1956) eftir því, sem við á um söluskatt af innfluttum vörum. 

IV. KAFLI. 

Ýmis ákvæði. 

20. gr. 
Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, getur fjármálaráðherra ákveðið að undan- 

þiggja söluskatti tilteknar tegundir vörusölu, vinnu eða þjónustu umfram það, sem 
undanþegið er i 6. og 7. gr. 

Skattstjóri eða skattanefnd getur ákveðið, að innheimta megi allan söluskatt 
ársins á gjalddaga síðasta ársfjórðungs, ef um smávægileg viðskipti er að ræða 
hjá þeim, sem á að standa skil á skattinum. 

Fjármálaráðherra má ákveða, að ekki skuli leggja söluskatt á viðskipti, ef árs- 
velta nemur eigi meira en kr. 1 000.00. 

Ákveða má, að söluskattur af aðgangseyri að skemmtunum sé innheimtur með 
skemmtanaskatti. 

1960 

10 

22. marz
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10 Að því er varðar þær vörur, sem Tóbakseinkasala ríkisins selur, er ráðherra 
22. marz heimilt að ákveða, að þeir aðilar, sem hafa með höndum smásölu slíkra vara, skuli 

greiða til einkasölunnar söluskatt skv. II. kafla laganna af þeim vörum, um leið og 
þeir greiða kaupverð þeirra, og miðast skatturinn við smásöluverð. 

Ráðherra er einnig heimilt að ákveða, að innflytjendur olíu og benzins skuli 
taka söluskatt, skv. II. kafla laganna, við sölu eða afhendingu þessara vara til um- 
boðsmanna sinna eða annarra aðila. Skal skatturinn miðast við smásöluverð. 

Ráðherra kveður nánar á um, hvaða tegundir olíu skuli falla undir ákvæði þess- 

arar málsgreinar. 

21. gr. 
Ef söluskattskýrsla er ekki send á tilskildum tíma og skattur því áætlaður, 

skal ekki lækka skatt aðila, bótt hann kæri, nema hann sanni, að viðskipti hans 
hafi verið áætluð meira en 10% hærri en þau voru í reynd. Sé mismunur 10% 
eða meira, skal greiða skatt af hinum raunverulegu upphæðum að viðbættum 10%. 
Sé mismunur minni en 10%, skal greiða skatt af þeirri upphæð, sem áætluð var. 
Sama regla gildir, ef söluskattskýrslu er ábótavant og skattur þess vegna áætlaður, 
en ekki úr ágöllum bætt, þótt skattaðili hafi fengið um það áskorun frá skatt- 
stjóra eða skattanefnd. Ákvæðum þessarar málsgreinar þarf þó eigi að beita, ef 

skattaðili færir gildar ástæður sér til afsökunar. 
Sé skattur vanreiknaður eða viðskipti dregin undan, má gera aðila söluskatt 

5 ár aftur í tímann. 

22. gr. 
Söluskatt, bæði af innfluttum vörum og af öðrum viðskiptum, skal greiða til 

tollyfirvalda — tollstjórans í Reykjavík, bæjarfógeta í öðrum kaupstöðum, sýslu- 

manna i sýslum og sérstakra lögreglustjóra. 
Sömu embættismenn — í Reykjavík borgarfógeti — skulu tilkynna skattstjóra 

eða skattanefndum um þá atvinnurekendur og aðra söluskattskylda aðila, sem 

andast eða verða gjaldþrota. 

23. gr. 
Verð vöru, vinnu og þjónustu má hækka sem söluskatti nemur. 

24. gr. 
Skatt- og tollyfirvöldum, starfsmönnum þeirra og erindrekum er bannað, að 

viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um opinbera starfsmenn, 
að skýra óviðkomandi mönnum frá því, er þeir komast að í starfi sínu um viðskipti 
einstakra manna og fyrirtækja. Þessi þagnarskylda og ábyrgð hennar helzt, þó að 
hlutaðeigandi starfsmenn láti af starfi sínu. 

25. gr. 
Nú skýrir skattskyldur aðili af ásetningi eða stórfelldu gáleysi rangt frá því, er 

máli skiptir um söluskatt hans, og skal hann þá greiða sekt, sem skal eftir mála- 
vöxtum ákveðin allt að tífaldri þeirri söluskattsupphæð, sem tapazt hefur við 
vanrækslu hans eða rangfærslu, og auk þess greiði hann hinn vantalda söluskatt. 
Fjármálaráðherra ákveður sektina, nema hann eða sá, sem í hlut á, óski eftir, að 
málinu sé vísað til dómstólanna. 

26. gr. 
Brot þau, sem um ræðir í 25. gr., ef málum út af þeim er vísað til dómstólanna, 

misnotkun skírteina þeirra, sem um ræðir í 3. mgr. 11. gr., vanræksla söluskattskylds
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adila å bvi ad tilkynna starfsemi sina, svo sem fyrir er mælt i 1. og 2. mgr. 11. gr., 10 
vanræksla eða tregða á að veita upplýsingar eða láta i té aðstoð eða gögn, varða 22. marz 
sektum í ríkissjóð allt að kr. 100000.00 eða varðhaldi, nema þyngri refsing liggi við 
skv. öðrum lögum. 

Refsiákvæðum laga þessara skal beita gegn eigendum, stjórnendum eða fram- 
kvæmdastjórum fyrirtækis eða atvinnurekstrar. 

Sektir skv. grein þessari má innheimta með aðför. 
Mál út af brotum á lögum þessum skulu rekin að hætti opinberra mála. 

27. gr. 
Um þau atriði, sem ekki eru sérstök ákvæði í lögum þessum, fer skv. lögum 

nr. 46/1954, um tekjuskatt og eignarskatt, eftir því sem við á. 
Fjármálaráðherra getur með reglugerð sett nánari fyrirmæli um framkvæmd 

laga þessara, þar á meðal fyrirskipað sérstakt bókhald, þar með talið birgðabókhald, 
fyrir alla söluskattskylda aðila, svo og um löggildingu þess, færslu og geymslu. 

Í sömu reglugerð má mæla fyrir um framtalsgögn og skjöl, sem þeim skulu fylgja. 
Í reglugerðinni má ákveða sektir fyrir brot gegn henni, þar á meðal dagsektir. 

28. gr. 
Við gildistöku laga þessara falla úr gildi 13. og 14. gr. laga nr. 4/1960, um efna- 

hagsmál, III. kafli laga nr. 100/1948 með þeim breytingum, sem leiðir af 2—4. gr. 
laga nr. 112/1950 og 4. gr. laga nr. 67/1959, sbr. þó c- og d-liði ákvæða til bráðabirgða 
hér á eftir. Þá falla og úr gildi öll önnur lagaákvæði, sem brjóta kunna í bága 
við lög þessi. Þó skulu framangreind lagaákvæði um söluskatt, útflutningssjóðs- 
gjald og gjald samkvæmt 13. gr. laga nr. 4/1960 halda gildi sínu um álagningu, 
innheimtu, endurskoðun fyrri álagninga, viðurlög og önnur atriði, sem þessi gjöld 
varða. 

29. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

a. Frá gildistöku laga þessara og til ársloka 1960 skal, til viðbótar 7% söluskatti 
skv. III. kafla laganna, greiða 8% —- átta af hundraði — af tollverði allrar inn- 
fluttrar vöru, að viðbættum aðflutningsgjöldum og áætlaðri álagningu 10% 
— tíu af hundraði —, og skulu ákvæði II. kafla laga þessara gilda um þennan 
viðbótarskatt. Af viðbótarskatti þessum skal ríkissjóður greiða % hluta til 
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. 

b. Nú hefur innflytjandi, áður en lög þessi ganga í gildi, afhent til tollmeðferðar 
skjöl, sem að öllu leyti eru fullnægjandi til þess, að hægt sé að tollafgreiða við- 
komandi vöru þegar í stað, og skal þá ekki heimta af henni viðbótarsöluskatt 
skv. a-lið bráðabirgðaákvæða þessara, en þó því aðeins, að vara sé tollafgreidd 
innan 6 daga frá gildistöku laga þessara. Sama gildir um skatt skv. j-lið 4. gr., 
þegar hann kemur til framkvæmda, sbr. d-lið hér á eftir. 

c. Ákvæði um iðgjaldaskatt í 14. gr. laga nr. 4/1960 skulu halda gildi sínu til 31. 
desember 1960, og gilda ákvæði síðasta málsliðar 28. gr. laga þessara um skatt 
þennan. Til sama tíma skal eigi greiða söluskatt skv. II. kafla laga þessara af þeim 

iðgjöldum, sem greiddur er af iðgjaldaskattur. 

A3 

Endurprentað blað. 
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d. Skattheimta skv. II. kafla laganna kemur eigi til framkvæmda fyrr en 1. april 
1960, og er frestad til sama tima afnåmi III. kafla laga nr. 100/1948 med sidari 
breytingum, sbr. 4. gr. laga nr. 67/1959 ad bvi er vardar såluskatt af innlendri 
framleiðslu og þjónustu o. fl., enn fremur er frestað til sama tíma afnámi 13. gr. 
laga nr. 4/1960. 

Ákvæði síðasta málsliðar 28. gr. gilda einnig um gjöld skv. bráðabirgða- 
ákvæðinu í þessum staflið. 

e. Hafi verið gerður samningur um sölu vöru, vinnu eða þjónustu fyrir gildistöku 
laga þessara, en afhending hins selda og greiðsla skyldi fara fram eftir gildis- 
töku þeirra, og sala eða afhending sams konar vöru, vinnu eða þjónustu verður 
skattskyld samkvæmt lögum þessum, þá skal kaupandi greiða viðbót við samn- 
ingsgreiðsluna sem svarar söluskattinum, nema sannað sé, að skatturinn hafi 

verið talinn með í kaupverðinu við ákvörðun þess. 

Gjört að Bessastöðum, 22. marz 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Gunnar Thoroddsen. 

AUGLÝSING 

um samkomulag um viðskipti milli Íslands og Sovétríkjanna. 

Hinn 23. janúar 1960 var undirritaður í Moskva bókun um gagnkvæmar vöru- 
afgreiðslur frá Íslandi og Sovétríkjunum á árunum 1960— 1962. Byggist samkomu- 
lagið á viðskipta- og greiðslusamningi Íslands og Sovétríkjanna frá 1. ágúst 1953 
(Stj.tið. A 51/1953), sem skal halda gildi sínu til 31. desember 1962, en gildistíminn 
getur framlengt eins og ákveðið er í 13. grein hans. 

Í samkomulaginu og vörulistunum, sem því fylgja, er gert ráð fyrir, að árlega 
verði flutt út næstu 3 árin til Sovétríkjanna 30000—-32000 tonn af freðfiski, 1200 
tonn af saltsild, svo og fryst sild, ull og gærur. Enn fremur ýmsar vörur, þar á 
meðal ullarteppi og úlpur fyrir 6 milljónir króna. Helztu útflutningsvörur frá Sovét- 
ríkjunum verða brennsluolíur, benzin, antrasít og koks, vélar og tæki, bifreiðar og 
bifreiðavarahlutir, steypustyrktarjárn og aðrar járn- og stálvörur, gaspípur, jarð- 
strengir, aluminiumvörur, timbur, ýmsar kornvörur og aðrar vörur fyrir 6 milljónir 
króna. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 19. febrúar 1960. 

Guðm. Í. Guðmundsson.   
Henrik Sv, Björnsson.
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FJÁRLÖG 

fyrir árið 1960. 

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

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 

D 
B
N
 

Or
 

CO
N 

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Tekjur: 

1. gr. 

Árið 1960 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 ei 
Vörumagnstollur 
Verðtollur 
Innflutnings 
Gjald af inn 
Lestagjald a 
Bifreiðaskattur 

Aukatekjur 
Stimpilgjald 
Vitagjald 

Söluskattur: 

a. Af innfluttum vörum 

b. Af vöru 

birgðasöluskattur af innflutningi 
Þar af til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 

Iðgjaldaskattur 
Innflutnings 
Leyfisgjöld 

gnarskattur 

  

sr... 

sr... eee eee se 

0... 

gjald af benzíni 
lendum tollvörum 

f skipum sr... 
see eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee tere. 

ve eee eee eee eee eee eee eee 0000... 

sölu og þjónustu 

gjald 

innanlands, og Þbráða- 

0 

Útflutningsleyfagjöld 

KORN 

280000000 
56000000 

NK eee eee eee eee eee eee 

sr... 

Hluti af umboðsþóknun og gengismismun gjaldeyrisbankanna .... 

Samtals ...   

kr. 

72 000 000 
33 000 000 

365 000 000 
57 500 000 
35 000 000 

500 000 
17 000 000 
22 300 000 
34 000 000 

3 400 000 
2 600 000 

157 000 000 

224 000 000 
9 000 000 

122 000 000 
53 000 000 
15 000 000 

1222300000 

  

1960 

12 

31. marz
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24 

3. gr. 

Tekjur af rekstri ríkisstofnana eru áætlaðar: 
  

A. 
Rekstrarhagnaður landssímans ........0.00000.00...... 
— áfengisverzlunar ..........000000 0. nn e rn. 
— tóbakseinkasölu .........00000000 0. en. nn... 
— ríkisprentsmiðju ............... HANA 

Samtals 

Sundurliðun. 

1. Póstsjóður. 

I. Tekjur: 
1. Seld frímerki og eyðublöð .........0.02000...... 
2. Blöð og tímarit .........000000 2... 
3. Pósthólf .......020000000 000 
4. Endurgreiðsla fyrir erlenda böggla .............. 
5. Innheimta, sala orlofs- og sparimerkja .......... 
6. Vextir ........0.00000 000 
7. Óvissar tekjur .........20.000. 0... 

TI. Gjöld: 
1. Póststjórnarkostnaður ..........02200000... 0... 
2. Pósthúsið í Reykjavík .......0200000000. 0... 
3. Önnur pósthús ........000.0000 00 renn 
4. Póstflutningar .........0000000 0. s.n 
5. Önnur gjöld ...........00000 sn. 

2. Landssíminn. 
I. Tekjur ........2.000 0000 

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

1. Kostn. við aðalskrifstofu landssímans 3500000 

2. Ritsímastöðin í Reykjavík ......... 9300000 
3. Stuttbylgju- og loftskeytastöðin í 

Reykjavík ......0.0000 00... 3000000 
4. Bæjarsíminn í Reykjavík og Hafnar- 

firði .........00 0000 36500000 
5. Birgðahúsið .............0..0..0...... 1350000 
6. Ritsímastöðin á Akureyri .......... 2300000 
7. Ritsímastöðin á Seyðisfirði ........ 1050000 
8. Ritsímastöðin á Ísafirði ............ 1400000 
9. Ritsímastöðin Brú ................. 750000 

10. Ritsímastöðin í Vestmannaeyjum .... 1700000 
11. Ritsímastöðin á Siglufirði .......... 1250000 
12. Til annarra símastöðva og eftirlits- 

stöðva .......0000000. 0. 14200000 

b. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m. ........ 

c. Viðbót og viðhald stöðva .......0.00000000.0..0.. 
d. Viðhald landssímanna ..........000000 00.00.0000. 
e. Framhaldsgjald ...........02000000 00... 
f. Ýmis gjöld ..............00.0000 0... 
g. Fyrning á húsum og áhöldum .....,..... vere. 

  

  

  

  

    

kr. kr. 

6 900 000 
154 500 000 
101 000 000 

500 000 

262 900 000 

26 500 000 
1400 000 

150 000 
1700 000 
2 550 000 
400 000 
600 000 

——| 33 300 000 
1600 000 

12 000 000 
8 000 000 
8 800 000 
2 900 000 

33 300 000 

123 500 000 

76 300 000 
1600 000 
7 600 000 

20 000 000 
400 000 
900 000 

1100 000



  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

25 
3. gr. 

kr. kr. 

h. Vextir af lánum .......20000crrereeeeneereeenes 1650 000 
i. Almanna- og atvinnuleysistryggingar ............ 740 000 
j. Endurnýjun riðauki símakerfa og véla ........ J ýjun og viðauki símakerfa og véla 6310000 116 600 000 

Fært å 3. gr. A. 1 6 900 000 

Eignabreytingar landssimans. 

Ut. 
I. Afborganir af lánum og til húsakaupa .............…. 4 150 000 

II. Til notendasíma í sveitum að frádregnum stofngjöld- 

UM 22... esr ser 900 000 

III. Til sjálfvirkrar stöðvar í Keflavík og nágrenni (önnur 

greiðsla af fjórum) ......000000 nennt 4 000 000 

IV. Til póst- og símahúss á Raufarhöfn ................ 600 000 

Fært á 20. gr. Út I. 2. og III. 9 650 000 

3. Áfengisverzlun ríkisins. 

I. Tekjur (brúttó-hagnaður) ........00000000 000... 0... 176 064 321 

II. Gjöld: 
1. Laun .........000000 ene nn 5 419 321 

2. Kostnaður við áfengisútsölur ........0000.0000... 2525 000 

3. Annar rekstrarkostnaður .........000000.0.0.... 3 870 000 

4. Tillag til gæzluvistarsjóðs .........0.0000000.0.. 2 000 000 

5. Útsvar ........0.00000 000 ne 7 150 000 
i . … ,. —/ 21 564 321 

Verði lokun útsölu samþykkt á fjárhagsárinu 

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. 2 154 500 000 

4. Tóbakseinkasala ríkisins. 

I. Tekjur (brúttó-hagnaður) .........0000000 00.00.0000. 110 976 000 

II. Gjöld: 
1. Laun „.........000 0000 ne nn 1455 519 

2. Annar rekstrarkostnaður ........000000 0000... 3470 481 

3. Útsvar ......00000000. sense 5 050 000 
———-| 9976000 

Fært á 3. gr. A.3 101 000 000 

5. Ríkisútvarpið. 

I. Tekjur: 
a. Afnotagjöld ...........0000.00nenen unn 9 500 000 

b. Aðrar tekjur .......0.000000 0. nn snar. 6 945 000 
—— | 16445000 
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II. 

26 
3. gr. 

  

Gjåld: 
a. 

F
e
r
 

kh
 
mo

 
L
o
 

Laun: 

1. Föst laun .........0.0000000 0... 4252600 

2. Aukavinna .......0.0000 0000. 1600000 

Útvarpsefni .............0.00 0. 
Skrifstofukostnaður ...........0.000.... 00... 
Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ................ 
Til útvarpsstöðva .........0.0.0. 0000... 
Til viðgerðarferða o. fl. ........00000000..0. 0... 
Iögjöld í Lífeyrissjóð og til Tryggingastofnunar 
ríkisins ...........0.20000.0. 0. ses 
Vegna höfundalaganna ............0.0000....... 
Óviss útgjöld ............0..0000 000. 
Bifreiðakostnaður ..............0.0000000 0000... 

Rekstur viðtækjaverzlunar: 
a. 
b. 

Tekjur ......0.0000000 000 
Gjöld: 
1. Laun ..........000000 000... 498582 
2. Annar kostnaður ........000.0.0.0.. 341418 

Til greiðslu á skuldum Þjóðleikhússins .... 612000 
Til Sinfóníuhljómsveitar Íslands ........... 408000 

Aukið rekstrarfé Ríkisútvarpsins .................. 

6. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

Tekjur (prentvinna) ..........0200000 0... nn 

1. 

2. 
3. 
4. 

. Gjöld: 
a. Laun starfsmanna .................. 408908 
b. Vinnulaun og aðkeypt vinna ........ 2470000 

Efnivörur ......,......00.0002 00 

Vélarekstur og viðhald ...........0.00000000.... 
Annar kostnaður sr eee eee 

Fært å 3. gr. A. 4 

kr. kr.   

150 000 

996 092 

5 852 600 
3 250 000 
1300 000 
1450 000 
2 125 000 

340 000 

325 000 
850 000 
450 000 
220 000 

1860 000 

840 000 
1020 000 

1020 000 

2 878 908 
1150 000 
225 000 

16 312 600 

132 400 

132 400 

5 750 000 

5 250 000 
      500 000



  

  

  

      

27 
3. gr. 

kr. kr. 

7. Áburðarsala ríkisins. 
a. Laun ........00020000 eeen 225000 
b. Annar kostnaður .........200000000 00.00.0000. 535000 

760 000 

— Tekjur af vörusölu .........0.0200 000... 0. 0... 760 000 

8. Landssmiðjan. 

I. Tekjur (ágóði af seldri vinnu, vörum o. fl) ...... 4 410 000 

IL. Gjöld: 
1. Laun starfsmanna .........00..00. 0... 821 867 
9. Vextir .........0.0.0 0... 550 000 
3. Fyrning .........0....00 0000 600 000 
4. Annar kostnaður .........0..000 000... 2 275 000 
Aukið rekstrarfé Landssmidjunnar .........000.... 163 133 

————— | 4410 000 

9. Tunnuverksmiðjur ríkisins. 

I. Tekjur .........0.0.0. 0. nr nr 14 259 000 
IL Gjöld: 

1. Laun og skrifstofukostnaður ......00....000..... 105 000 
2. Efniskaup (tunnustafir og járn) ......00000000.. 10 094 000 
3. Verkalaun ..........0...sn ss 2170 000 

4. Annar kostnaður .........00000. 0000... 1890 000 
—) 14 239 000 

10. Innkaupastofnun ríkisins. 

I. Tekjur af vörusölu .........200000000 0... ne... 745 000 

II. Gjöld: 
1. Laun .........00000. 0. 428 589 

2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ............00.... 90 000 

3. Annar kostnaður .........20.0000 0. 0... 226 411 

— 745 000 

11. Rikisbu. 

a. Á Bessastöðum. 
1. Tekjur ......0.00000000 0000 639 000 

2. Gjöld .......0000 000 639 000 

b. Á Hvanneyri ........0.0.000.. enn 
1. Tekjur .......000000 000. 1000 000 
2. Gjöld ........00000 00 1000 000 

c. Á Hólum 
1. Tekjur .......0.000000 0000 500 000 
2. Gjöld ........000000 nr. 500 000 

1960 
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3. gr. 
12 

31. marz kr. kr. 

d. Á Reykjum (bú garðyrkjuskólans). 
1. Tekjur FI 400 000 
2. Gjöld ..........0.000 000. 400 000 

e. Á Vífilsstöðum. 
1. Tekjur RA 850 000 
2. Gjöld .........000000 000 850 000 

f. Í Kópavogi. 

1. Tekjur ERE 120 000 
2. Gjöld ........02000 0000 120 000 

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

Tekjur af verðbréfum, bankainnstæðum, hlutafjáreign o. fl. 
  

Vextir af veðdeildarbréfum Landsbanka Íslands ...... 

Vextir af stofnfé Landsbanka Íslands, 6% af 3 millj. .. 

Aðrir vextir ROKK NR 

Samtals ... 

kr. kr. 
  

50 000 
180 000 

1800 000 
263 000 

      2 293 000 

  

5. gr. 

Óvissar tekjur eru áætlaðar 13 700 000 krónur. 

A4 

1960
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12 IL KAFLI 

31. marz s … 
Gjöld: 

6. gr. 

Árið 1960 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 lån ............ssnse sess 9 850 875 

2. Lán í dönskum krónum .......0.000. 0... s.n... 2 247 

3. Lán í dollurum ......00.0 000 ee ss 25 617 

Samtals ... FR 9 878 739 

8. gr. 

Kostnaður við æðstu stjórn landsins: 
i 

kr. kr. 

I. 1. Laun forseta Íslands ........000000 0000... 189 210 

2. Risna seeren eneret 70 000 
— 259 210 

II. Skrifstofa forseta í Reykjavík ......02.0000.00000.. 358 000 

III. Bifreiðakostnaður .......00000000 0... 334 000 

IV. Forsetasetrið á Bessastöðum .......000000. 00... 467 000 

V. Bessastaðakirkja ........000000000 0... nn. 55 000 

Samtals ... FA 1473 210 

9. gr. 

Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkisreikninga er veitt: 

kr. kr. 

1. Til alþingiskostnaðar .......200000 000... enn. 10 500 000 

2. Til yfirskoðunar ríkisreikninga .........00000.0000... 50 000 

Samtals ... …… … 10 550 000      
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10. gr. 
Til ríkisstjórnarinnar er veitt: 

J. Stjórnarráðið: 
1. Til ráðherra: 

a. Laun ..............000.. 0 
b. Til risnu samkvæmt reikningi ...... 
c. 1. Húsaleiga forsætisráðherra 3000 

2. Húsaleiguuppbót ......... 1260 

d. Ríkisráð ...............0.0.000000. 

2. Til ráðuneytanna: 
a. Atvinnumálaráðuneytið, laun ........ 
hb. Dómsmálaráðuneytið, laun .......... 

c. Félagsmálaráðuneytið, laun .......... 
d. I. Fjármálaráðuneytið, laun ........ 

II. Endurskoðunardeild fjármálaráðu- 
neytisins, laun .......000.000.00... 

e. Forsætis- og menntamálaráðuneytið: 
a. Laun .................. 588017 
b. Fálkaorðan .............. 50000 

Í. Samgöngu- og iðnaðarmálaráðuneytið, 
laun ............ 0 

8. Utanríkisráðuneytið, laun ........... 

h. Varnarmáladeild  utanríkisráðuneytis- 
ins, laun 2......0.0002 000 

i. Viðskiptamálaráðuneytið, laun ...... 
j. Efnahagsmálaráðuneyti, laun ........ 
k. I. Hagstofan: 

1. Laun ................. 1066071 
2. Útgáfa hagskýrslna ... 219000 
3. Annar kostnaður ...... 500000 

II. Þjóðskráin: 
1. Laun ................. 262948 
2. Annar kostnaður ...... 478000 

1. Aðrir starfsmenn, laun .............. 
m. Símakostnaður og burðargjöld ...... 
n. Annar kostnaður ráðuneytanna ...... 
o. Kostnaður við alþjóðaráðstefnur á veg- 

um annarra en utanríkisráðuneytisins 

3. Ríkisféhirzla og ríkisbókhald: 
a. Laun .........0000000 0000. 

4. Ýmis kostnaður: 
a. Pappír, prentun og hefting ríkisreikn- 

inga (áætlað) ..........0.000. 0... 

b. Til þess að gefa út stjórnartíðindi .... 

  

150000 

1601876 

638017 

306368 
157557 

527646 
391226 
159520 

1785071 

740948 
194816 

1550000 
3150000 

721000 

1290425 
515000 

350000 
612000 

kr. kr. 
  

  

932 740 

15 492 702 

1805 425   
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10. gr. 

12 

31. marz kr. kr. 

c. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðs- 
húsinu og ráðherrabústað ............ 385000 

— | 1347000 
— 19 577 867 

II. Utanríkismál (utanríkisráðuneyti): 
1. Sendiráðið í Kaupmannahöfn: 

a. Laun sendiherra og annarra starfs- 
manna samkv. launalögum .......... 813000 

b. Laun starfsfólks utan launalaga ...... 213000 
c. Annar kostnaður ...............0.... 130500 

— | 1156500 

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

manna samkv. launalögum .......... 838500 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 117000 
c. Annar kostnaður ...........00..00... 234000 

— | 1189500 

3. Sendiráðið í London: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 1271000 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 327000 
c. Annar kostnaður ................... 388500 

———— | 1986500 

4. Sendirådid i Washington: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 1138500 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 385500 
c. Annar kostnaður .................... 238500 

——— 1762500 

5. Sendiráðið í París: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 1942500 
b. Laun annarra starfsmanna ........ 175500 
c. Annar kostnaður .................0.. 400500 

— | 2518500 

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

manna samkv. launalögum .......... 874500 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 31500 
c. Annar kostnaður .................... 150000 

————— | 1056000 

7. Sendiráðið í Bonn: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 1061700 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 64500 
c. Annar kostnaður .............0....20.. 214500 

——— {| 1340700 
8. Sendiráðið í Moskva: 

a. Laun samkv. launalögum ............ 1378500 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 201000 
c. Annar kostnaður „.........0.0200000.. 418500 

——————— 1 1998000
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10. gr. 

kr kr 

Skrifstofa fastafulltrúa Íslands hjá NATO og OEEC: 
a. Laun samkv. launalögum ............ 751500 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 186000 
c. Annar kostnaður .................... 230550 

— 1 168 050 

Aðalræðismannsskrifstofan i New York: 
a. Laun samkv. launalögum ............ 157500 
b. Annar kostnaður .................... 114000 

—.—.—.—— 271 500 
- Ræðismannsskrifstofan í Hamborg .............. 186 000 
Ferðakostnaður ..........0.0.0200 000... 450 000 

- Kostnaður vegna samninga við erlend ríki á veg- 
um utanríkisráðuneytisins ............0..000.0.. 1260 000 
Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum á 
vegum utanríkisráðuneytisins .................. 1820 000 
Til upplýsinga- og kynningarstarfsemi .......... 400 000 
Til kaupa á kvikmyndum fyrir sendiráð Íslands 
erlendis til landkynningar ............0..0..... 125 000 

. Til kjörræðismanna ........20000000. 0. 0... 40 000 

Til hjálpar flóttafólki í Evrópu og tillag til flótta- 
mannaaðstoðar Sameinuðu þjóðanna ............ 142 500 
Til alþjóðabarnahjálparsjóðsins ................ 404 550 

. Tillag til Sameinuðu þjóðanna (UN) ............ 990 000 

. Tillag til Food and Agricultural Organization 
(FAO) esserne enes. 129 000 
Tillag til Organization of the European Economic 
Cooperation (OEEC) .....0..00000 0. 175 500 

. Tillag til Evrópuráðsins .............0.0.0.0.0.. 232 500 
. Tillag til alþjóðahveitiráðsins .................. 750 

Tillag til Atlantshafsbandalagsins (NATO) ...... 690 690 
Tillag til Atlantshafsbandalagsins vegna skrif- 
stofubyggingar ...........0200000 0000. n. 59 820 

. Tillag til tollanefndar Evrópu .......00000000... 2 250 
. Tillag til tækniaðstoðar Sameinuðu þjóðanna ... 304 800 
. Tillag til alþjóðastofnunar til útgáfu tolllaga ... 20 043 
. Stofngjald og tillag til alþjóðakjarnorkumálastofn- 
UNAFINNAF .........000000 000 89 500 

. Tillag til framleiðniráðs Evrópu (EPA) ........ 73 710 

. Tillag til eftirlitsnefndar með gin- og klaufaveiki 
á vegum FAO ...........2000000 0. sn sn 9 750 

. Framlag til gæzluliðs Sameinuðu þjóðanna ...... 419 700 
Tillag til European Nuclear Energy Agency .... 15 230 

. Tillag til Office of Scientific Personnel .......... 14 676 
—| 22503 719 

Samtals .. 42 081 586 
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Til dómgæzlu, lögreglustjórnar, skatta- og tollainnheimtu o. fl. er veitt: 

kr. kr. 

A. Dómgæzla og lögreglustjórn (dómsmálaráðuneyti). 

1. Hæstiréttur: 
a. Laun ............0200200 00 vn ss 791 163 
b. Risna dómsforseta ........2..00.0000 00... nn... 10 000 
c. Útgáfa hæstaréttardóma .............00000.00...... 310 000 
d. Annar kostnaður ..............00...0.. 0... 291 000 

———| 1402163 
2. Borgardómaraembættið í Reykjavík: 

a. Laun ...........0.0.0esessss ss 939 085 
b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ..............0.... 355 000 
c. Annar kostnaður ..........0200000.0 000... 157 000 

———| 1451085 

3. Borgarfógetaembættið í Reykjavík: 
a. Laun ..........0000.0e0eess ess 827 079 
b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .................. 105 000 
c. Annar kostnaður ........000.0.00. s.n 152 000 

1084 079 

4. Sakadómaraembættið í Reykjavik: 
a. Laun „.........0000.0 0. 1 162 014 
b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .................. 335 000 
c. Annar kostnaður ...........00.000 00 783 000 

| 2280014 
5. Lögreglustjóraembættið í Reykjavík: 

a. Laun ..........000 0000 834 682 
b. Aukavinna ..........0.000.00 0 170 000 
c. Ljós, hiti, ræsting og húskostnaður .............. 406 600 
d. Annar kostnaður ............00..00. 00. 0. 244 000 

—| 1655 282 
6. Lögreglustjóraembættið á Keflavíkurflugvelli: 

a. Laun ..........2020200eeeeesss ss 285 734 
b. Hiti, ljós og ræsting .........220200000. 00... 116 000 
c. Annar kostnaður ............000000 0... s.n... 243 000 

—— 644 734 
7. Embætti sýslumanna, bæjarfógeta og lögreglustjóra utan 

Reykjavíkur og Keflavíkurtlugvallar: 
a. Laun .........20000. se osss ses 1879 206 
b. Skrifstofukostnaður: 

1. Laun >........000000 0... 5290202 
2. Annar kostnaður ............0..000000... 4300000 

9590202 
—- Frá Tryggingastofnun ríkisins .;........ 1450000 

——— | 8140 202 
c. Einkennisbúningar héraðsdómara ................. 175 000 
d. Viðhald embættisbústaða .........000000000.0..00.... 337 500 

—————/ 10531908 
8. Laun hreppstjóra .......0.02000000 nn 1249500 

Lögreglukostnaður: 
a. Ríkislögregla í Reykjavík: 

1. Laun lögregluþjóna .........0000000... 2156612 
2. Áhættuþóknun .......00.00.0.0.....0.. 129000    
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3. Álag á næturvinnu, aukavinna o. fl. .... 465000 
4. Einkennisfatnaður og tryggingar ...... 394000 
5. Bifreiðakostnaður ...........0.0000... 1030000 
6. Æfingaskáli og gufubaðstofa .......... 40000 
7. Kostnaður vegna kvenlögreglu ........ 35000 
8. Áhöld, námskeiðskostnaður o. fl......... 105000 

——— | 4354 612 

b. Ríkislögregla á Keflavíkurflugvelli: 
1. Laun lögregluþjóna .........000.00.0.. 2132355 
2. Áhættuþóknun .......0.00.0 000... 140000 
3. Álag á næturvinnu og helgidagauppbót 330000 
4. Einkennisfatnaður .................... 280000 
5. Bifreiðakostnaður og tryggingar ........ 576000 
6. Fæðisstyrkur lögreglumanna .......... 327600 
7. Annar kostnaður .........000000 000... 145000 

— | 3930 965 
c. Ríkislögregla utan Reykjavíkur og Kefla- 

víkurflugvallar: 
1. Laun lögregluþjóna ...............00... 581160 
2. Áhættuþóknun .........000.000... 42024 
3. Einkennisfatnaður og tryggingar ........ 112000 
4. Álag á næturvinnu ...........0....0.0... 52108 

——— 787 292 
d. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Siglufirði ........ 100 000 
e. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Raufarhöfn ...... 75 000 
f. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Seyðisfirði og 

Vopnafirði „.........0.000000 0. 60 000 
gs. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Þórshöfn ........ 20 000 
h. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Húsavík ......... 20 000 
i. Til sumarlöggæzlu í Neskaupstað .........0000000... 20 000 
j. Til sumarlöggæzlu í Ólafsfirði ................... 10 000 
k. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Skagaströnd ...... 10 000 
1. Til löggæzlu í Vestmannaeyjum á vetrarvertíð .... 80 000 

m. Kostnaður við löggæzlu í Sandgerði á vertiðum .... 20 000 
n. Til löggæzlu í Grindavíkurhreppi ................ 15 000 
o. Hluti ríkissjóðs af lögreglukostnaði í Reykjavík .. 2 600 000 
p. Til kaupa á talstöðvum í bifreiðar ................ 35 000 
q. Ýmis annar lögreglukostnaður ...............0.... 832 000 
r. Til löggæzlu í sveitum ........0.00000000 0000... 400 000 

———| 13 369 859 
10. Til hegningarhúsa og vinnuhæla: 

a. Hegningarhúsið í Reykjavík: 
1. Laun “.......00020 000 392858 
2. Næturvinnuálag ...........0000.00.0.0.. 55000 
3. Annar kostnaður ............0...00...0... 662000 

1109858 
—- Framlag Reykjavíkurbæjar .......... 554929 

—.—— 554 929 
b. Vinnuhælið á Litla-Hrauni: 

1. Laun .......200.0000 0000 740930     2. Næturvinnuálag ..,..,.....00000000..0.. 52113
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3. Aukavinna .......0000000 0000... 250000 
4. Annar kostnaður .........0.0.00000...0.. 1483000 

2526043 
Tekjur .......00200 0000 412000 9 114 043 

c. Fangaklefar lögreglustöðvarinnar i Reykjavik, % 
kostnaðar .........000..0.0 0. 122 000 

d. Til rekstrar vinnuhælis að Kvíabryggju .......... 500 000 
e. Kostnaður við önnur fangahús .................- 115 000 
-f. Sjúkrakostnaður refsifanga .........0.000000.0... 100 000 

| 8505 972 
11. Til byggingar fangahúsa ...........0200000. 0. 0... 475 000 
12. Til undirbúnings nýskipunar fangelsismála .......... 75 000 
13. Kostnaður við sakamál og lögreglumál og málskostnaður | 1900 000 

— Endurgreiddur málskostnaður ...........00.0..00..... 250 000 { 650 000 

14. Til fangahjálpar, samkv. ákvörðun dómsmálaráðherra 210 000 
15. Kostnaður við siglingadóm samkvæmt lögum ........ 70 000 
16. Laun sjó- og verzlunardómsmanna .................. 160 000 
17. Kostnaður við störf setu- og varadómara ............ 220 000 
18. Kostnaður við meðdómendur í einkamálum .......... 50 000 
19. Til útgáfu norræns dómasafns ..........000.00.0.... 40 000 
20. Til kostnaðar við landhelgisgæzlu: 

a. Varðskipið Þór .........2.020000 0... nn nn 7 420 000 
b. Varðskipið Ægir ............002..00. 0000. 5 830 000 
c. Varðskipið Albert .......0000000 0000... . 3 555 000 
d. Varðskipið María Julia .............0.0.00000.00.0.. 2 810 000 
e. Varðskipið Gautur ..........0000000 000... 0... 2550 000 
f. Varðskipið Sæbjörg ........00..0.0000 000... 2 010 000 
g. Fluggæzlan ..........20.000 0000. enn 3 800 000 
h. Leiguskip ........02.0000000.0 ne 560 000 
i. Kostnaður í landi og ýmis gægla .................. 2 060 000 
j. Varðskipið Óðinn ...........0.00.00.. 000... 4 460 000 

Á 35 055 000 
i Tekjur ..........2.2520 0000 s0 enn 1500 000 33 555 000 

21. Bifreiðaeftirlit ríkisins: 
a. Laun ............0000.0e0.eeosonseess 1189 690 
b. Annar kostnaður .........002.0200000 000... 0... 1064 600 

2 254 290 
— Tekjur .........0000.0 00 nn een 2 254 290 

22. Kostnaður við eftirlit á vegum: 
a. Laun sees seernes 90 279 
b. Áhættuþóknun .......000.0000... s.n 5417 
c. Annar kostnaður ..........0000000 0000... 0... 150 000 

23. Til húsameistara ríkisins: 245 696 
a. Laun ....0.000000.esseeensesn even eeneee 693 012 
b. Annar kostnaður ............000000. 000... 0... 700 000 

1393 012 
=- Tekjur af vinnu .........0.000000.. 00... 0... 300 000 

—— 1093012    
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Til bindindisstarfsemi: 
a. Laun åfengisrådunautar ...........000000.0 0000... 78 300 
b. Til áfengisvarnaráðs (enda samþykki dómsmálaráðu- 

neytið úthlutun fjárins) .......000000000 0000... 700 000 
c. Til Stórstúku Íslands .......00000000 0000... 240 000 
d. Til Péturs Sigurðssonar erindreka: 

1. Laun .......0...02.0 000 53377 
2. Ferðakostnaður ..............00....... 4650 | 

mm 58 027 
. — 1 076 327 

Til Íslandsdeildar norrænu  lagamannasamtakanna 
styrkur vegna norræns lögfræðingamóts .............. 50 000 

Samtals Á. ... 76 144 631 

5. Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta o. fi. 

(fjármálaráðuneyti). 

. Tollar: 
a. Tollstjóraembættið í Reykjavík: 

1. Laun ..........00.. 2000 4739012 
2. Lausavinna .........0000.00 0. 0. 620000 
3. Husaleiga, ljós og hiti ................ 280000 
4. Símakostnaður og burðargjöld ........ 408000 
5. Annar kostnaður .........0.0...0.0.0.... 2100000 

b. Tollgæzla: 
1. Í Reykjavík: 

a. Laun .....0.02000000 00. 3549228 
b. Álag á næturvinnu ................ 170000 
c. Húsaleiga, ljós og hiti .............. 582000 
d. Símakostnaður ............0..00..0... 58000 
e. Til kaupa á bifreið ................ 140000 
f. Annar kostnaður ............0.0... 1890000 

2. Á Keflavíkurflugvelli: 
a. Laun .......00000000 0000. 636431 
b. Álag á næturvinnu og helgidagauppbót — 90000 
c. Einkennisfatnaður ...........0...... 77000 
d. Hiti og ljós .......2...00000 00... 12000 
e. Fæðisstyrkur tollvarða ............. 84000 
f. Annar kostnaður .................. 173000 

g. Kostnaður við tolleftirlit á varnar- 
stöðvum utan Keflavíkurflugvallar .. 210000 

  

3. Utan Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar: 

  

a. Laun .......00.. 5000. 1664670 

b. Annar kostnaður ..........000.00... 572000 

Il. Skattar: 

a. Ríkisskattanefnd: 
1. Laun seeren, 385563 

2. Annar kostnaður ..........000.......... 160000 

  

6 389 228 Í 

1282431 

1636 670 
      17 455 341 
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b. Skattstofan í Reykjavík: 
1. Laun ..........000000 00... 2473599 
2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ........ 865000 
3. Tímavinna ........000000000 00... 1350000 
4. Annar kostnaður ............0.0000... =. 770000 

5458599 
— Hluti bæjarsjóðs Reykjavíkur af 
kostnaðinum .......0.0000000.0.0.00... 644000 

4 814 599 
c. Skattstofur utan Reykjavíkur .................... 1 850 000 
d. Undirskattanefndir ...............02000000............ 1575 000 
e. Yfirskattanefndir ..............20200 00.00.0000... 650 000 
f. Millimatskostnaður ..............0.020. 00... 275 000 

——-——| 9710 162 
III. Eftirlit með sparisjóðum: 

a. Laun .........0.200000000. ess 52 274 
b. Ferðakostnaður ..............20000.0 0000... 0... 5 000 

57 274 
IV. Eftirlit með opinberum sjóðum .................2.. 19 000 
V. Kostnaður við embættiseftirlitsferðir ................ 50 000 

VI. Framlag til skýrsluvéla (síðari greiðsla) ............ 225 000 
VII. Innheimtulaun ............000000 0000 snn sn 400 000 

Samtals B. ... 27 916 777 

C. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur. 

Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl. í þágu stjórnar- 
ráðsins og opinberra embætta ...................... 1 750 000 

Samtals C. ... 

      1750 000 
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Landlæknisembættið: 
a. Laun ...........000.0e0.sesn sn 
b. Annar kostnaður ..........0.00000. 0000... 

Héraðslæknar: 
1. Laun ...........00.00 0000 

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

Kostnaður við framkvæmd laga um læknaráð . 

Ríkisspítalar: 
A. Landsspítalinn: 

1. Laun: 
a. Föst laun .......... 10987068 
b. Bifreiðastyrkir ..... 192000 

-— 11179068 
2. Matvörur .......000. 0000. 3312000 
3. Ljósmæðraskólinn .............. 212000 
4. Til blóðsegavarna ............... 100000 
5. Annar kostnaður ................ 9024003 

23827071 
== Tekjur ..........0..0.00000... 11954795 

Rekstrarhalli 2. —— 

B. Fædingardeild Landsspitalans: 
1. Laun: 

a. Föst laun ............ 3890186 

b. Bifreiðastyrkir ........ 42000 
——— 3932186 

2. Fæðiskostnaður ................ 1035000 

3. Annar kostnaður ........0.0.00... 3506000 

8473186 
Tekjur .........0.00200 0000... 4355000 

4118186 
—- Hluti Reykjavíkurbæjar af rekstrar- 
halla 2.....0.00020000 000. 2745457 

Rekstrarhalli ... 

C. Hjúkrunarkvennaskóli Íslands: 
1. Laun ........00000.s s.s. 1138118 

2. Fæðiskostnaður ........000000.. 103000 

3. Annar kostnaður .......0..0.00... 565000 

1806118 
— Tekjur ..........0.0.00000... 0... 800000 

  

  

kr. kr. 

216 199 
115 000 

331 199 

4 748 583 
100 000 

4 848 583 

72450 

11 872 276 

1372 729 

1506 118  
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D. Heilsuhælið á Vífilsstöðum: 

1. Laun: 

a. Föst laun ............ 3853816 
b. Bifreiðastyrkur ....... 33000 

——— 3886816 
2. Matvörur .......0200 0. 1432000 

3. Annar kostnaður ...........00... 3265000 

8583816 ! 
— Tekjur .........0000 000. 3427000 

Rekstrarhalli ... 5156 816 

E. Heilsuhælið í Kristnesi: 

1. Laun: 

a. Föst laun ............ 1300000 
b. Bifreiðastyrkir ........ 24000 

--———-— 1324000 
2. Matvörur ........0.000 000. 547000 

3. Annar kostnaður ..........0.00... 676000 

2547000 
— Tekjur ...........0.00 00... 1311000 

Rekstrarhalli ... 1236 000 

F. Geðveikrahælið á Kleppi: | 
1. Laun: 

a. Föstlaun ............ 6919277 

b. Bifreiðastyrkir ...... 33000 | 
— 6952277 | 

2. Matvörur ..........0 0... 2567000 

3. Annar kostnaður .............2.. 3380000 

12899277 
== Tekjur ........00000 0. 10530000 

Rekstrarhalli ... —- 2 369 277 

G. Holdsveikraspítalinn í Kópavogi: 
1. Laun .........0000 0... 322209 
2. Matvörur .....0.0.00 00... 52000 

3. Annar kostnaður .........00002.. 108000 

482209 
= Tekjur ............0.00 0... 13250 

Rekstrarhalli ...——— 468 959 

H. Fávitahælið í Kópavogi: 
1. Laun .........000. 000... 2283224 

2. Matvörur .........000 00. 644000 
3. Annar kostnaður ................ 745000 

3672224 
= Tekjur ...........00000 0000... 2980000 

Rekstrarhalli ...—— 692 224 

  

  

  

   



VI. 
VII. 

VIII. 

XII. 
. Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum sóttvarnarlaga, 

XVI. 
XVII. 

XVIII. 

XIX. 

. Til héraðshjúkrunarkvenna 
. Embætti skólayfirlæknis: 

41 

  

I. Blóðbankinn: 

1. Laun ........00000. 000. 334050 

2. Annar kostnaður .............. =. … 232000 

566050 
— Tekjur .......0.0.00000 00. 251750 

Rannsóknarstofa háskólans: 

1. Laun: 

a. Fóstlaun .........200000.. 00... 1585762 

b. Bifreiðastyrkir ................... 48000 

2. Annar kostnaður .............0000 00... 

-— Tekjur af rannsóknum ..............0.00..... 

Rekstrarstyrkur til sjúkrahúsa samkv. lögum ... 
Rekstrarstyrkur til St. Jósefsspítalanna í Reykja- 

vík og Hafnarfirði og Franciskussjúkrahússins í 
Stykkishólmi, 10 kr. á legudag, allt að 
Styrkur til heilsuverndarstöðva í kaupstöðum, gegn 
tvöföldu framlagi annars staðar að: 
a. Reykjavík 
b. Aðrir kaupstaðir 

Skilyrði fyrir styrknum er það, að heilsuverndar- 
stöðvar reki berklavarnastarfsemi undir yfirstjórn 
og eftirliti berklayfirlæknis ríkisins og hagi störf- 
um sínum öllum eftir reglum, er heilbrigðisstjórnin 
samþykkir. 
Styrkur til læknisbústaða, sjúkraskýla og sjúkra- 
húsbygginga, annarra en ríkis- og fjórðungssjúkra- 
húsa 
Til heilbrigðisstofnana í Reykjavík 

a. Laun ...........00000 sess 

Til ónæmisaðgerða samkvæmt lögum nr. 36/1950 

nr. 34 12. apríl 1954 
Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum farsóttalaga, 
nr. 10/1958 
Til lækningaferða sérfræðinga 
Til læknisvitjanasjóða samkv. lögum nr. 59 4. júlí 
1942 
Til námsferða héraðslækna og annarra embættis- 
lækna eftir úthlutun landlæknis 
Til norrænu lyfjaskrárnefndarinnar 

sr... 

Sr .. 

000...   

  

  

  

12. gr. 

2 kr. | kr. 

314 300 
24 988 699 

1 633 762 

930000 
2 563 762 
1 129 000 

Na 1 434 762 

3 800 000 

825 000 

1400 000 
220 000 

—-—--| 1620 000 

2 850 000 
1425 000 

35 000 

92 323 
31 000 

— 123 323 
40 000 

50 000 

25 000 
30 000 

30 000 

50 000 
11 625
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Kostnadur vegna laga nr. 27/1945, um eyding å 
rottum 22.00.0222 200 000 
Til ýmissa heilbrigðisráðstafana ................. 4 000 
Til umbúðasmíði vegna fatlaðra ................ 36 000 
Styrkur til ýmissa sjúklinga, eftir úthlutun trygg- 
ingaráðs, að fengnum tillögum landlæknis, gegn 
tvöföldu framlagi frá Tryggingastofnun ríkisins 150 000 
Hluti ríkissjóðs af launum ljósmæðra (áætlað) .. 813 000 

Matvælaeftirlitið: 
1. Laun „.......0..000000 000. 132 651 
2. Annar kostnaður ...........0020.000000.0.. 265 000 

——— 397 651 
Tillag til World Health Organization ............ 227 700 
Til byggingar fjórðungssjúkrahúss á Akureyri .. 285 000 
Til  Náttúrulækningafélags Íslands, byggingar- 
styrkur ..........2..2020200.0 000. 100 000 

Samtals 44 803 992     
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Til samgöngumála, veðurþjónustu o. fl. er veitt (samgöngumálaráðuneyti): 31. marz 
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A. Vegamál. 

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða: 
1. Laun 2.......000000 0000 1987 408 
2. Ferðakostnaður verkfræðinga og til aðstoðar og 

mælinga .........020000000 000 0000 1315 000 

—- Fært á ýmis verk af ferðakostnaði og laun- 3 302 408 
um verkfræðinga ........000000000 000... 1000 000. 

2 302 408 
3. Annar skrifstofukostnaður .................. 1 000 000 

——| 3 302 408 

II. Þjóðvegir: 
a. Til nyrra akvega: 

1. Grindavíkurvegur .............. 150000 
2. Eyrarfjallsvegur ................ 40000 
3. Kjósarskarðsvegur „............ 120000 
4. Skorradalsvegur ................ 110000 
5. Mófellsstaðavegur .............. 50000 
6. Lundarreykjadalsvegur ......... 40000 
1. Skálpastaðavegur .............. 55000 
8. Flókadalsvegur ................. 70000 
9. Reykdælavegur ................. 95000 

10. Hálsasveitarvegur .............. 40000 
11. Svínadalsvegur ................. 60000 
12. Melasveitarvegur ............... 20000 
13. Hvalfjarðarvegur ............... 250000 
14. Hvítársíðuvegur ................ 90000 
15. Þverárhlíðarvegur .............. 90000 
16. Varmalandsvegur .............. 50000 
17. Ferjubakkavegur ............... 70000 
18. Álftanesvegur ...........00.0... 25000 
19. Grímsstaðavegur ............... 20000 
20. Hraunhreppsvegur .............. 200000 
21. Sauravegur ..........000.000... 50000 
22. Hítarnesvegur ........0000000... 20000 
23. Hnappadalsvegur (Hlíðarvegur) .. 20000 
24. Kolviðarnesvegur .............. 35000 
25. Skógarnesvegur ........0.00.... 25000 
26. Lýsuhólsvegur .............0... 30000 
27. Ólafsvíkurvegur ................ 80000 
28. Útnesvegur .......0...000.0...... 150000 
29. Eyrarsveitarvegur .............. 280000 
30. Framsveitarvegur .............. 100000 
31. Borgarlandsvegur .............. 30000 
32. Skógarstrandarvegur á Snæfells- 

NESI ......000000 0 100000 
33. Skógarstrandarvegur innan Dala- 

SYSIU ......000000000 110000
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Miðdalavegur ................. 

Hörðudalsvegur ................ 

Haukadalsvegur „............... 

Laxárdalsvegur „.,...... se 

Vesturlandsvegur í Svínadal FA 

Lauga- og Sælingsdalsvegur ...... 

Klofnings- og Skarðsst randarvegur 

Efribyggðarvegur á Fellsströnd . 
Staðarhólsvegur ................ 

Heydalsvegur .................. 
Reykhólavegur ................. 

Gufudalsvegur ................. 
Bæjarnes- og Svínanesvegur ...... 
Fjarðarhlíðarvegur ............. 

Barðastrandarvegur IR 

Rauðasandsvegur .............. 
Örlygshafnarvegur FRIÐ 

Kolisvíkurvegur FI 

     
   

        

Sur fjardavegur HI 
JSVEGUP Ll 

stfj jarða avegur FA 

aldssands SVEgUT seere, 

Fjarðavegur ................... 
eíjallastrandarve egur ......... 

Ögurvegur ................... 
Vain rðarvegur „............. 

Reykjarfjarðarvegur ............ 
Strandavegur (.................. 
Vatnsnesvegur ................. 
Hiíðardalsvegur ................ 
Vesturárdalsvegur ........... AR 
Au stu rsíðuvegur .,............. 

  

Vatnsdalsvegur að austan ........ 
Svínadalsvegur #„............... 
Skasastrandar- og Skagavegur.... 
Reykjabramt ................... 
Svartárdalsvegur ............... 
Skagavegur .................... 
Reykjastrandarvegur ........... 
Skagafjarðarvegur .............. 
Efribyggðarvegur #.............. 
Hólavegur .............0........ 
Hofsósvegur ................... 

13. gr. 
  

20000 

15000 

80000 

60000 
180000 

15000 

185000 

60000 

30000 
150000 

115000 
10000 

20000 
90009 

190000 
45000 

135000 
60000 
30000 

200000 
110000 
20000 
30000 

500000 
100000 
200000 
150000 
100000 
100000 
575000 
20000 

525000 
115000 
160000 
40000 
80000 
80000 
45000 
25000 

230000 
30000 
60000 
35000 

145000 
25000 
60000 

180000 
120000 
230000 
100000 

kr. kr.   
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84. Siglufjarðarvegir ytri og fremri, 
eftir nánari ákvörðun samgöngu- 
málaráðherra ................... 500000 

85. Ólafsfjarðarvegur eystri ......... 60000 
86. Múlavegur ............00.0.00.. 300000 
87. Svarfaðardalsvegur ............. 100000 
88. Hörgárdalsvegur ytri ............ 70000 
89. Djúpadalsvegur ................ 100000 
90. Svalbarðsstrandarvegur ....... 60000 
91. Fnjóskadalsvegur eystri ......... 250000 
92. Fnjóskadalsvegur vestri ......... 120000 
93. Vegir í Grýtubakkahreppi ........ 80000 
94. Bárðardalsvegur eystri .......... 40000 
95. Bárðardalsvegur vestri .......... 45000 
96. Út-Kinnarvegur ................ 10000 
97. Austurhlíðarvegur .............. 25000 
98. Tjörnesvegur og Þingeyjarsýslu- 

braut milli byggða .............. 225000 
99. Hólsfjallavegur ................ 85000 

100. Kelduhverfis-, Kópaskers- og Rauf- 
arhafnarvegur til Þistilfjarðar og 
Þistilfjarðarvegur „............. 400000 

101. Öxarfjarðarheiðarvegur vestan 
Heiðar 200... 15009 

102. Langanesvegur utan heiðar ...... 40000 
103. Sandvíkurheiði ................ 190000 
104. Vopnafjarðarvegir ............ 200000 
105. Jökuldalsvegur efri ............. 70009 
106. Jokuldalsvegur eystri ........... 90000 
107. Kirkjubæjarvegur .............. 85000 
108. Upphéraðsvegur ................ 115000 
109. Hróarstunguvegur eystri austan 

Lagarfljóts .................... 40000 
110. Borgarfjarðarvegur ............. 80000 
111. Hólalandsvegur ................ 40000 
112. Seyðisfjarðarvegur nyrðri ...... 90000 
113. Fjarðarheiðarvegur ............ 150000 
114. Austurlandsvegur .............. 270000 
115. Skógavegur „............0..... 100000 
116. Mjóafjarðarvegur .............. 80000 
117. Eskifjarðarvegur ............... 30000 
118. Viðfjarðarvegur í  Helgustaða- 

hreppi ........... 0 75000 
119. Fáskrúðsfjarðarvegur .......... 140000 
120. Stöðvarfjarðarvegur ............ 110000 
121. Stöðvarfjarðarvegur milli Stöðvar- 

fjarðar og Breiðdalsvíkur ........ 200000 
122. Breiðdalsvegir ................. 100000 
123. Berufjarðarvegur ............... 95000 
124. Geithellnavegur ................ 95000 
125. Lónsheiðarvegur ............... 270090 

kr. kr.   
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126. Almannaskarðsvegur ........... 135000 
127. Suðursveitarvegur .............. 140000 
128. Öræfavegur .......00000.0. 0. 80000 
129. Síðu- og Fljótshverfisvegur ...... 75000 
130. Landbrotsvegur syðri ........... 185000 
131. Meðallandsvegur ............... 200000 
132. Skálavegur .......0000000. 0... 175000 
133. Út-Landeyjavegur .............. 15000 
134. Rangárvallavegur efri ........... 80000 
135. Gunnarsholtsvegur ............. 80000 
136. Landvegtur ......0.. 0. 60000 
137. Þykkvabæjarvegur ............. 50000 
138. Heiðarvegur 22.00.0000... 0... 320000 
139. Hamravegur ......0.000.. 0... 20000 
140. Ásvegur ........0000000. 0... 20000 
141. Langholtsvegur ................ 70000 
142. Laugardalsvegur ............... 280000 
143. Grafningsvegur ................ 30000 
144. Sólheimavegur ......0000...... 70000 
145. Þorlákshafnarvegur ............ 100000 
146. Þingvallavegur vestan Almanna- 

gjår 20.00.0000 500000 
——— |16480 000 

b. Viðhald ........200200000 enn enn 50 000 000 

c. Til endurbyggingar þjóðvega ...........0.... 800 000 

d. Til millibyggðavega: 
1. Austurvegur ....0.00.00 0... 1800000 
2. Hvalfjarðarvegur #............... 400000 
3. Hellissandsvegur ................ 300000 
4. Fróðárhreppsvegur (Búlandshöfði) 200000 
5. Heydalsvegur ........0.000.000.. 200000 
6. Vestfjarðavegur .......0.00.000... 1000000 
7. Siglufjarðarvegur ytri ............ 200000 
8. Múlavegur ......00000000 0... 300000 
9. Norðurlandsvegur .............. 400000 

10. Fnjóskadalsvegur ...........2... 300000 
11. Tjörnesvegur ........0000.000.00.. 200000 
12. Raufarhafnarvegur .............. 100000 
13. Sandvíkurheiðarvegur (Vopna- 

fjarðarvegur) ........00000...... 100000 
14. Austurlandsvegur vestan Lagar- 

fljóts .......220000 00... 300000 
15. Austurlandsvegur austan Lagar- 

fljóts .....00000000 00 600000 
16. Suðurlandsvegur (Mýrdalssandur) 100000 

6500000 
=- Vegagjald af benzini 6500000 

III. Til brúargerða: 67 280 000 

1. Kaldakvísl hjá Mosfelli „..........000.000... 90 000 
2. Laxá hjá Hækingsdal ...........00.2.00000.. 195 000



IV. 

VII. 
VIII. 

. Til ferjuhalds 
. Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu handa 

. Til verkstjóranámskeiðs 
. Til 

. Iögjöld til slysatryggingar 

47 
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3. Hornsá í Borgarfirði ................00.... 
4. Álfsteinsá í Borgarfirði .................... 
5 
6 

. Hítará á Stykkishólhmsvegi 
Barðaströnd 6. Bakkaá, 

7. Þverdalsá á Vestfjarðavegi 
8. Norðdalsá, Barðaströnd 
9. Heydalsá í Mjóafirði 

Virkjanabrýr, V.,-Isaf. ..........0.00000.0000.. 
11. Tunguá, V.-Húnav. 

Svartá í Svartárdal 
. Svartá hjá Íraf. ......00.. 

Hjaltadalsá, Skagaf. „,...............02000... 
. Egilsá í Norðurárdal 
Öxnadalsá hjá Hálsi 

. Skarðsá í Fnjóskadal 
Græfilsgil í Fnjóskadal 
Húsá í Jökuldal 

. Selgil á Stöðvarfjarðarvegi 

.. Virkjanabryr, S.Múl. .........0..20 0000. 
Fjarðará í Lóni ................000.00 000... 

. Skaftá hjá Skaftárdal ...............0...... 
Eldvatn hjá Teygingalæk .................. 

. Lækjarlandsáll, V.-Skaft. ..............2.2.… 

. Villingavatnsá, Árn. ..............00........ 
- Smábrýr 

Til endurbyggingar gamalla brúa 
Fjallvegir NORN NON NONNI 

. Til áhalda: 

1. Til verkfærakaupa 
2. Til kaupa å vegavinnuvélum 
3. Til båkasafns verkamanna 

Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 102/1933 .... 
Til ræktunarvega: 
1. Í Vestmannaeyjum 
2. Í Flatey á Breiðafirði 
3. Í Flatey á Skjálfanda 
4. Í Grímsey 
5. Í Hrísey 

KORK 

Sr . eee 

so... 

…seememeseteesese eee eee eee eee eee 

Til nybylavega 
Til steyptra og malbikaðra vega í kaupstöðum og 
verzlunarstöðum af bifreiðaskatti 

0000. 00 

ferðamönnum ............00.0. sess 

00.00.0000... 

fyrrverandi  vegaverkstjóra og vegaverk- 
stjóraekkna, eftir tillögum vegamálastjóra   

kr. kr.   

60 000 
410 000 
220 000 
245 000 
230 000 
470 000 
415 000 
160 000 
495 000 
55 000 

130 000 
285 000 
585 000 
40 000 

300 000 
510 000 
585 000 
645 000 
160 000 
820 000 
320 000 
415 000 
160 000 
280 000 

3 000 000 

95 000 
950 000 
10 000 

30 000 
10 000 
10 000 
10 000 
8 000   

11 280 000 
1425 000 

760 000 

1055 000 
3 300 000 

68 000 
200 000 

95 000 
15 000 

120 000 
10 000 

54 000 
300 000 
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XVI. Gjöld samkv. lögum nr. 16/1943, um orlof verka- 

MANNA .....000000 0 
XVII. Atvinnuleysistryggingagjöld ............0..0000.. 

Samtals A. ... 

B. Samgöngur á sjó. 

I. Skipaútgerð ríkisins ..........0.0000.000. 0000... 
TI. Til flóabáta og vöruflutninga ...............0...... 

lll. 

II. 
III. 

Skipaútgerð ríkisins hefur yfirumsjón með ferðum 
flóabáta, sem fara eftir fastri áætlun. Skilyrði fyrir 
greiðslu styrksins er, að fyrir liggi efnahags- og 
rekstrarreikningur 1959 frá útgerð þessara báta, ef 
styrkupphæð til þeirra það ár hefur numið yfir 1000 
kr. Ferðaáætlun 1960 og flutningsgjaldskrá sé sam- 
þykkt af póst- og símamálastjórninni og Skipaút- 
gerð ríkisins og reikningar ársins sendir henni, enda 
athugi hún, hversu rík sé þörf á ferðum hvers þess 
báts, er styrks nýtur úr ríkissjóði. Skip og bátar, sem 
njóta styrks úr ríkissjóði, eru skyldir til að flytja 
póst endurgjaldslaust, sé þess krafizt. 

Eigi skal styrkurinn greiddur að fullu, fyrr en skil- 
ríki hafa legið fyrir Skipaútgerð ríkisins um afkomu 
hlutaðeigandi báta á styrktímabilinu, þeirra er varan- 
legum samgöngum halda uppi á ákveðnu svæði, svo 
að sýnt sé, að styrksins hefur verið þörf, eins og hann 
var ákveðinn. 
Styrkur til byggingar Norðurlandsflóabáts (síðari 
greiðsla) .......2000000000 nn 

Samtals B.... 

C. Vitamál og hafnargerðir. 

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

a. Föst laun .......0.0000000. 0... 0... 1319243 
b. Aukavinna ........0000000000.000...... 73678 

1392921 
—- hluti af launum verkfræðinga o. fl. 
færður á hafnir .......0..0000. 000... 455000 

2. Annar skrifstofukostnaður ...........0000.000.0.. 

3. Ferðakostnaður og fæðispeningar ............... 

Til undirbúnings 10 ára áætlunar um hafnargerðir . 
Laun vitavarða: 
a. Föst laun ......00000000 000 
b. Aukagæzla og aðstoð ........000000000 00... 
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1550 000 

150 000 

90 964 408 

15 000 000 

4 091 500 

250 000 

19 341 500 

937 921 

293 000 

55 000 

1285 921 

150 000 

611 000 

90 000 

701 000
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V. 
VI. 

VIL 

VIII. 
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Rekstrarkostnadur vitanna: | 
a. Vitaskipið ..........0000000020 0000 2 145 000 
b. Vitarmir ..............0... 0000... 2 200 000 

———- 4 345 000 
Viðhald og endurbætur vitanna .................... 550 000 

Sjómerki og viðhald sæluhúsa „................... 275 000 
Til áhalda .................0.20 0000 950 000 

Til hafnarmannvirkja og lendingarbóta: | 
1. Akranes ..........00... 0... 900 000 í 

2. Akureyri „...........2.20 0000 300 000 | 
3. Akureyri, dráttarbraut ........................ 500 000 | 
4. Arnarstapi ........00.0.0. 0... 50 000 | 
5. Árskógssandur ..........0.0.....000 0. 50 000 
6. Bakkafjörður ...............00%. 00... 100 000 
1. Blönduós ...........00%. 0... 300 000 
8. Bolungavík ................0.. 00. 500 000 ! 
9. Borgarfjörður eystra ............0.......0. 0... 50 000 

10. Borgarnes ........00....0..0 0. 100 000 
11. Breiðdalsvík ................00. 00 100 000 í 
12. Búðareyri (Reyðarfj). ........000000 0. 300 000 | 
13. Dalvík ................0 0. 150 000 | 
14. Eskifjörður ...............0....0 0. 100 000 | 
15. Eyrarbakki .............0..0.0.. 000... I 50 000 * 
16. Flatey á Skjálfanda ...........00..0..0 0200... 50 000 ; 
17. Gerðavör „...........0000 0. 150 000 
18. Grafarnes ............2.0. 000... 150 000 
19. Grímsey .......200.0000 00 450 000 
20. Grunnavík ...............000 0000. 100 000 
21. Hafnarfjörður ............00...00 00. 500 000 
22. Hafnir í Höfnum ...........0.00.0 000... 200 000 
23. Haganesvík .........0.00..000000 0. 50 000 
24. Hauganes ..........0.00.0200. 0 50 000 
25. Hellissandur ...................00 0000. 200 000 
26. Hellnar ................0 00... 75 000 
27. Hofsós 2......00.0022 00 250 000 
28. Húsavík .............2000000 000. 325 000 
29. Hólmavík ..........20000 0... 500 000 
30. Höfn í Hornafirði ................0.0000 0000... 100 000 

31. Ísafjörður ..........000..0 00 300 000 
32. Járngerðarstaðir .................00...0.0... 300 000 
33. Kópasker .........200.00000 nn nn 300 000 
34. Kópavogur .........0.00000 rn 100 000 
35. Neskaupstaður ...........2.00 0000. n nn 500 000 
36. Ólafsfjörður ............00.00. 00... 300 000 
37. Ólafsvík ...............0. 0 300 000 
38. Patreksfjörður ..............0..0000 0000. 100 000 
39. Sandgerði ...........0....0000 000. 300 000 
40. Sauðárkrókur .............0..0.0. 0... 150 000 
41. Siglufjörður ................00.0. 000. 400 000 
42. Skagaströnd ..............2..00.. 0. s.n 100 000 
43. Skarðsstöð „.,..........0.02.0.. 00. 50 000     
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44. Stokkseyri .......2.000000.0 0. 100 000 
45. Stykkishólmur ...........020000 00... 250 000 
46. Stöðvarfjörður .........2.000000 0000 200 000 
47. Súðavík .......0.000000. 0... nn 150 000 
48. Suðureyri .........0000000. ene 200 000 
49. Svalbarðseyri ........202000000 ne 150 000 
50. Tálknafjörður ............0200 0000... 100 000 
51. Vestmannaeyjar ..........020000 000. 500 000 
52. Vogar .........0000000 000 100 000 
53. Vopnafjörður .........2202000000 0000. 50 000 
54. Þorlákshöfn ..........2.20.00 00 en ene 300 000 
55. Þórshöfn ..........0000.0. 00. sn 325 000 
56. Landshöfn á Rifi ............00.000.0000000 0000. 700 000 
57. Landshöfn í Keflavík og Njarðvíkum .......... 300 000 
58. Ýmsar lendingarbætur, eftir ákvörðun vita- og 

hafnamálastjórnar ...........0.00000000000.00... 80 000 
—————| 13405 000 

Til hafnarbótasjóðs ..........2.0002 00... een 3 950 000 
Til dýpkunarskipsins Grettis til greiðslu á rekstrar- 
halla undanfarinna ára (2. greiðsla af þremur) .... 533 000 

Samtals C. ... 26 144 921 

D. Flugmál. 

. Stjórn flugmála: 
Skrifstofukostnaður: 
a. Laun .........2022000. 00 enn. 671353 
b. Aukavinna .......002000000. 00... 170000 
c. Annar kostnaður ................... 714000 

— 1 555 353 
—- endurgreitt vegna alþjóðaflugþjónustunnar 400 000 

—— 1155 353 

Reykjavíkurflugvöllur: 
1. Flugvallarstjórn, laun .......20.00000000. 0. 0... 154 261 
2. Slökkviliðsdeild: 

a. Laun .......0000000. 000 14714 
b. Aukavinna .....0.000000 000... 135000 
c. Álag á næturvinnu ............00.... 121000 
d. Annar kostnaður ........0.00.0....0... 192000 

— 1062 714 

3. Vélaverkstædi: 
a. Laun ......000000 0000 133226 
b. Aukavinna .....0000000000.0.0 0... 65000 
c. Laun vélvirkja og tímakaupsmanna .. 790000 
d. Efni og varahlutir .................. 840000 
e. Benzin og olíur .........00.000000... 450000 
f. Annar kostnaður ........00.000.000.. 100000 

2378226 

— Seld vinna og akstur ....0.000. 11... 2378226



III. 
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4. Trésmidaverkstædi: 

a. Laun 

c. Efni og verkfæri 
d. Annar kostnaður 

=- Seld vinna 

5. Viðhald og varðveizla mannvirkja: 
a. Laun verkstjóra 
b. Aukavinna 
c. Laun verkamanna 
d. Efni, aðkeypt vinna, viðgerðir o. fl... 
e. Malbikun flugbrauta 

6. Rafmagnsdeild: 
a. Laun ..........0000000 0000... 
b. Laun rafvirkja 
c. Annar kostnaður 

—- Seld vinna og efni 

7. Annar kostnaður so... 

Keflavíkurflugvöllur: 
1. Skrifstofukostnaður: 

a. Laun 

2. Flugumferðarstjórn: 
a. Laun 

c. Annar kostnaður 

3. Flugumsjón: 
a. Laun 
b. Álag á næturvinnu og aukavinna .... 
c. Annar kostnaður 

4. Flugvélaafgreiðsla: 
a. Laun 

c. Laun afgreiðslumanna 
d. Annar kostnaður 

5. Flugvirkjadeild: 
a. Laun flugvélavirkja 
b. Efni og annar kostnaður 

b. Laun trésmiða og aðstoðarmanna .... 
000... 

0 ..... eee eee. 

soo... 

so... 

RONONONONONONNO NN 

00... 

Se... 

b. Álag á næturvinnu og aukavinna .... 

000... 

b. Álag á næturvinnu og aukavinna .. 

00.00.0008 

00.00.0000... 

13. gr. 
  

  

-. 709465 

.… 35000 

.… 1160000 
1920000 

-. 522500 

.… 66567 

317843 
.… 100000 

.… 301511 
… 290000 

1069305 
401000 

-. 825000 
  

.… 763515 
342200 

.… 315000 

.… 1253672 
-. 459300 
.… 1400000 
.… 710000 

.… 762000 
-. 345000 

kr. kr.   

  

3 711 124 

217 843 
455 000 

591511 

2 295 505 

1420 715 

3 822 972 

1107 000   
5 600 942 

1960 

12 
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6. Tryggingargjöld .............200000 0000... 141 000 
7. Viðhald húsa og rekstur rafstöðva ............ 450 000 
8. Annar kostnaður .........02000000 0000. 265 000 

—) 10 093 703 

IV. Aðrir flugvellir og sjóflughafnir: 
a. Laun ........00.0000 00. 214 447 
b. Snjómokstur .........02000. 000. 175 000 | 
c. Annar kostnaður ........02000000 00. 2100 000 | 

—— 2 489 447 

V. Flugöryggisþjónustan: 
A. Framkvæmdastjórn, laun .......0.00000 0. 85 311 
B. Flugumferðarsijórn: 

í. Upplýsingaþjónustan: 
a Latin 2... 73625 

b. Annar kostnaður ................ 40000 
——— 113 625 

2. Flugumferðarstjórn, Reykjavík: 
a. Laun 22... 817046 
b. Álag á næturvinnu og aukavinna .. 547000 
c. Annar kostnaður ................ 330000 

—-—.— 1694 046 

3. Flugumferðarstjórn, Akureyri: 
a. Laun ...........0000 000... 196137 
b. Aukavinna ........00000000 000... 50000 
c. Annar kostnaður ................ 116000 

— - 362 137 

4. Flugumferðarstjórn, Vestmannaeyjum: 
a. Lan ......00000 00 137900 
b. Aukavinna ........02000.00....... 50000 
c. Annar kostnaður ..........0.0... 58000 

-——— 245 900 

5. Flugumferðarstjórn, Egilsstöðum: 
a. Laun „......0000 00 68190 
b. Aukavinna .....00000.000. 0... 40000 
c. Annar kostnaður ................ 40000 

—— 148 190 

C. Flugfjarskiptistöðvar: 
1. Viðhald stöðvanna: 

A. Radioverkstæði, Reykjavík: 
a. Laun 20... 430066 
b. Efni og varahlutir ............ 390000 
c. Ferðakostnaður og aukavinna .. 130000 

950066 

= Selt efni og vinna .............. 600000 
— — 350 066
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B. Radioverkstædi, Akureyri: 

a. Laun „......00000000 00... 68950 
b. Efni og varahlutir „........... 90000 
c. Ferðakostnaður og aukavinna . 50000 

208950 
=- Seld vinna og efni ............ 95000 

113 950 
2. Rekstur stöðvanna ..........0000000 0... ....0.. 650 000 

— 3 763 225 

Ferðakostnaður og mælingar flugvalla ............. 50 000 
Kostnaður við alþjóðaflugmálastofnunina og flug- 
málaráðstefnur: 
1. Framlag til ICAO .........0..0002 00... 198 000 
2. Ferðakostnaður .......200.000000 0000... 240 000 
3. ICAO-deild: 

a. Laun ........2.000000 0. 78300 
b. Annar kostnaður .............020..... 23000 

101 300 

539 300 

Þjálfun starfsmanna í flugvallarekstri ............. 175 000 
Styrkir til námsmanna og starfsemi áhugamanna .. 200 000 
Loftferðaeftirlit: 
a. Laun .......0000 0000 149586 
b. Til flugskráningar ................0..00.. 315000 
c. Annar kostnaður ..........0.0.00000.00.. 87000 

551 586 
— Tekjur .........0..000002 0000 meneesnnee 20 000 

—.—.—— 531 586 

Alþjóðaflugþjónustan: 
1. Flugumferðarstjórn ..........0..20000 00... 2 968 868 
2. Fjarskiptaþjónustan .......0.00000000 00... ...... 13 030 353 
3. Veðurþjónustan „........00000000 000... vn. 6 063 009 

22 062 230 
— Alþjóðatillag .........0..000000 0000... 20 297 252 

—| 1764978 

Framlag til ICAO vegna veðurathugunarskipa á 
Norður-Atlantshafi ..........0200000000 000... 637 500 
Veðurþjónusta á Grænlandi ..............000.0..... 1115 550 

28 116 584 

Tekjur af flugvöllum eru áætlaðar: 
1. Af Reykjavíkurflugvelli ..........0000200000 0... 0... 2 000 000 
2. Af Keflavíkurflugvelli ...........0.000000. 0000... 0... 16 402 600 
3. Af öðrum flugvöllum .....0.2000000 0000. 200 000 18 602 600 

Samtals D. ... 9513 984 
AT 

1960 

12 

31. marz
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E. Veðurþjónusta. 

1. Almenn veðurþjónusta: 
A. Yfirstjórn og skrifstofa: 

a. Laun .........00022.0 0. ner 324296 
b. Aukavinna .......20000000.00... 0... 30000 
c. Annar kostnaður .........0.00000.....0.. 250000 

— - 604 296 
Veðurstofan á Reykjavíkurflugvelli: 
a. Laun ..........20000 0000 e0 nn 674315 
b. Aukavinna .........0.0000 000... 233500 
c. Þóknun veðurathugunarmanna .......... 364324 
d. Annar kostnaður .........0.2000.00.0.0... 990000 

— 2 262 139 

. Loftskeytadeild: 
a. Laun ...........00000 000. 263180 
b. Aukavinna ........2020200 000... 147000 
c. Annar kostnaður ...........00.00..00.... 100000 

—.—— 510 180 
. Veðurfarsdeild: 

a. Laun ........0.20000 0. sn sn 237822 
b. Aukavinna .........0002000. 000... 65000 
c. Þóknun til veðurathugunarmanna ...... 102340 
d. Annar kostnaður ..............00000... 350000 

— 755 162 
Áhaldadeild: 
a. Laun .........0.00002 0000 246586 
b. Aukavinna ..........2020000 0... 20000 

c. Veðurathugunaráhöld .................. 130000 
d. Annar kostnaður .............0.000.0... 119000 

— 515 586 
. Jarðeðlisfræðideild: 

a. Laun .........0.020000 0000 78300 
b. Aukavinna .........00000. 00... 20000 
c. Jarðskjálftamælingar utan Reykjavíkur . 12744 
d. Annar kostnaður ...........2.0..00.00... 64000 
e. Til kaupa á klukku vegna jarðskjálfta- 

mælinga .......0000000 000... 18000 
— 193 044 

. Bóka- og skjalasafn: 
a. Aukavinna .......0000000000. 000... 35500 

i 9 b. Annar kostnaður .............0.000.2.0... 92000 127 500 

Jarðeðlisfræðiárið ..............00000000 0. ........ 50 000 

5 017 907 
= Endurgreitt vegna flugveðurþjónustu ............ 581 600 

4 436 307 
2. Tillag til alþjóðaveðurrannsóknarstofnunarinnar ...... 45 000 
3. Veðurþjónusta vegna millilandaflugs: 

A. Veðurstofan á Keflavíkurflugvelli: 
a. Laun .......00200000 0000 en nn 1128674 
b. Aukavinna ........0.2000000.0.... 0... 682264
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c. Þóknun veðurathugunarmanna ......... 259125 
d. Annar kostnaður ............0..0...... 1517907 

— | 3687 970 

B. Háloftaathugunarstöðin á Keflavíkurflugvelli: 
a. Laun ..........0200000 000 454606 
b. Aukavinna og næturálag ............... 310000 
c. Annar kostnaður ..........0.0.000000... 239875 

——— | 1004481 

C. Loftskeytadeild á Reykjavíkurflugvelli: 
a. Laun ............0..00. 0... 430882 
b. Aukavinna og næturálag ................ 225000 
c. Annar kostnaður ...........000000.00... 272068 

— — 927 950 

D. Óbeinn kostnaður samkvæmt samningi ............. 542 608 

Fært á 13. gr. D. XI. 3. ...0..02000000 0000. 6 063 009 

Samtals E. ... 4 481 307 

F. Ýmis mál. 

I. Ferðaskrifstofa ríkisins: 
1. Skrifstofukostnaður: 

a. Laun ........00000000 0. s.s 465122 
b. Aukavinna ........00000000 000... 90000 
c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ...... 70000 
d. Annar kostnaður .................... 175000 

— 800 122 
2. Landkynning ...........0022000 0000. 425 000 
3. Kostnaður á Keflavíkurflugvelli ................ 40 000 
4. Hóteleftirlit ............0..0.00 2200. 20 000 
5. Upplýsingaskrifstofa á Akureyri ................ 30 000 
6. Minjagripir ...........00200 0000... 10 000 

7. Áhöld ......00.00000 0. 5 000 
1330 122 

= Tekjur ..........0200000 0... en 950 000 
380 122 

IL Skipaskoðun ríkisins: 
1. Laun .........020000 00 sn 791 549 
2. Þóknun til skipaskoðunarmanna, sem ekki eru á 

föstum launum úr ríkissjóði (áætlað) .......... 130 000 
3. Ferðakostnaður .........0.0020000 0000... 70 000 
4. Annar kostnaður .......0.000000 00... 285 000 

1276 549 
— Tekjur ..........200000 00... n enn 1095 000 

— 181 549 
III. Stýrimannaskólinn: 

1. Laun .......0.0200 0. en ss 423 050 
2. Stundakennsla og prófkostnaður ................ 294 000 
3. Húsaleiga .........000.00 0... sr er 129 000 

1960 

12 

31. marz
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4. Hiti, ljós og ræsting .........00000000 000... 190 000 
5. Til áhaldakaupa ......000000000 0000... 115 000 
6. Til námskeiða utan Reykjavíkur ................ 180 000 
7. Annar kostnaður ........0.020000 0000... 15 000 

— 1346 050 

IV. Sjómannaskólahúsið: 
Húsvarzla og reikningshald: 
1. Laun ..........2020.0.0eeeesn ss 60 000 
2. Annar kostnaður .........00.0000 0000... 0... 910 000 

970 000 
—- Endurgreiddur kostnaður af hita og 
ræstingu .......00.00000 0000 535974 
Húsaleiga .........00200000 000... 434026 

5 970 000 

V. Til matsveina- og veitingaþjónaskóla .............. 515 000 

VI. Til landmælinga: 
1. Laun ........00000 ns en 78 300 
2. Annar kostnaður .........000000.0. 00... 500 000 

578 300 

VII. Til sjómælinga: 
1. Laun .......0.00000.0e0 enn 108 804 
2. Vegna yfirtöku og heimflutnings íslenzka hluta 

danska sjókortasafnsins ........02020000 000... 100 000 
3. Til sjókortagerðar .........020000000 00... 275 000 
4. Til kaupa á vélum í sjómælingabát, lokagreiðsla 150 000 
5. Annar kostnaður ..........0.000000... 0... 0... 350 000 

— 983 804 
VIII. Styrkur til flugbjörgunarsveitarinnar .............. 50 000 

IX. Til umbóta við Geysi .........00000000 00... 0... 80 000 

Samtals F.... 4 114 825     
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Til menntamåla er veitt (menntamålaråduneyti): 31, marz 

kr. kr. 

A. Kennslumål. 

I. a. Háskólinn: 
1. Laun ............0.0 000 sver 4 240 227 
2. Til risnu háskólarektors ................ 10 000 
3. Húsaleigustyrkur háskólarektors ......... 24 000 
4. Hiti, ljós og ræsting ..........0..0...... 415 000 
5. Til tannlækningastofu ................... 50 000 
6. Til kennslu í lyfjafræði lyfsala .......... 109 000 
7. Til verklegrar kennslu í lyfjagerð ........ 25 000 
8. Til rannsóknarstofu í heilbrigðisfræði .. 10 000 
9. Til rannsóknarstofu í lífeðlisfræði ..... 10 000 

10. Til stundakennslu og landmælinga ...... 345 000 
11. Til námskeiða og heimsókna erlendra vís- 

indamanna ........000000 000. 70 000 
12. Til rannsóknarstofu í handlæknisfræði .. 20 000 
13. Til eðlisfræðirannsókna .............0... 370 000 
14. Til námskeiðs í stjórnarfarsrétti .......... 10 000 
15. Til verklegrar kennslu í guðfræði ........ 3 000 
16. Fasteignagjöld og tryggingar ............ 75 000 
17. Prófkostnaður ..........0000000 00... 200 000 
18. Íþróttakennsla ........0.000000. 0... 55 000 
19. Til stúdentaskipta ..........0.00..00000... 15 000 
20. Ýmis útgjöld .....0..0.00.0 0. 240 000 

6 296 227 

—- Endurgreitt af dánargjöf Aðalsteins Kristjáns- 
SOMAT .....00sse rr 30 000 

————— | 6266 227 
b. Tilraunastofa háskólans á Keldum: 

1. Laun ............000000 00... 796 415 
2. Annar kostnaður .............0000000.... 1700 000 

2496 415 

+ Tekjur .........00.000 00... 1700 000 
— 796 415 

II. Til styrktar islenzkum námsmönnum: 

a. Til styrktar íslenzkum námsmönnum erlendis 
og við Háskóla Íslands .........0.00.0.00... 6 595 000 

Þar af 1400000 kr. framlag til Lánasjóðs 
stúdenta við Háskóla Íslands. Að öðru leyti 
skal fénu úthlutað samkvæmt reglum, sem 
menntamálaráðuneytið setur, unz löggjöf 
kynni að verða sett um lánasjóð íslenzkra 
námsmanna erlendis, og skal gert ráð fyrir 
7 allt að 30000 kr. styrkjum til allt að 5 ára 
náms erlendis eða við Háskóla Íslands. Af 
fé lánasjóðs gangi 200000 kr. sérstaklega til 
læknanema og 29000 kr. til verkfræðinema.    



1960 58 
14. gr. 
  

12 

31. marz 

b. Til leiðbeiningarskrifstofu um nám erlendis, 
samkvæmt nánari ákvörðun menntamálaráðu- 
neytisins „.....00000000 00 

II. Fræðslumálastjóraembættið: 
a. Laun ......20.0000.00.0 eeen 

IV. Menntaskólinn í Reykjavík: 
a. Föst laun ........02000000 0000 

Stundakennsla .......000000000. 0000... 
Hiti, ljós og ræsting .......0000000 000. 
Viðhald húsa og áhalda ........000000000.0.. 
Náms- og húsaleigustyrkir „................ 
Styrkur til bókasafns skólans .............. 
Styrkur til bókasafnsins Íþöku ............. 
Til prófdómara ......0000000 000. 
Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 
Námsferðir .......0.00000000 00. 

n
n
 

ke
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O
 
r
n
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G
 

5 

V. Menntaskólinn á Akureyri: 
Föst laun .........0000000 00 senn 

Stundakennsla ......200.20000.. 0... ve... 

Hiti, ljós og ræsting ........002000000 0... 
Viðhald húsa og áhalda .......00000.0000.0.. 
Námsstyrkir ........20.0000 00... 
Til bóka og áhalda .........000000 0. 0... 
Til bókasafns nemenda ........0.00000000.0.. 
Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 
Námsferðir .........2.00 0000. 
Annar kostnaður .........000000000 00... r

a
 
A
p
 

VI. Menntaskólinn á Laugarvatni: 
Föst laun .......0000002 000... 

Stundakennsla .......0.0000000. 0... s.n 
Húsnæði, ljós, hiti og ræsting ............... 
Prófkostnaður .......0.020000 000... 

Námsstyrkir seernes 
Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 
Námsferðir ......2000000 000. 
Til bókakaupa ......00000000 0. 

Annar kostnaður ........00000000 0... R
a
 

A
O
 

E
D
 

VII. Kennaraskólinn: 

1. Föst laun .......00000 00... 836121 

Stundakennsla ........000000.... 295600 

Prófkostnaður ........0.0000000.. 30000 
Hiti, ljós og ræsting ............ 60000 
Bækur og áhöld ............2.... 12000 
Námsstyrkir ......0000000 0... 15000 Þ

e
 
9
   

kr. kr. 
  

13 500 
  

765 926 

1910 867 
1 285 000 

280 000 
150 000 
35 000 

5 000 
5 000 

70 000 
10 000 

3 000 
88 000 
30 000 

1223 840 
652 000 
320 000 
155 000 
15 000 

8 000 
5 000 

10 000 
3 000 

80 000 
  

444 375 
205 000 
160 000 
18 000 

8 000 
10 000 

3 000 
5 000 

92 000   

6 608 500 

1 145 926 

3 871 867 

2 471 840 

945 375
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g. Viðhald húsa og áhalda .......... 45000 
h. Húsnæði utan skólans .......... 135000 
i. Annar kostnaður ................ 82000 

— 1510 721 
2. Handíðadeild: 

a. Laun ..........0000 000 220873 
b. Stundakennsla .............00... 60000 
c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ... 130000 
d. Annar kostnaður ................ 35000 

— 445 873 
————| 1956594 

VII. Vélskólinn: 
a. Föst laun .........0.00000 0... 409 027 
b. Stundakennsla ........000000 0000... 0... 395 000 
c. Til verklegrar kennslu ...............0..... 30 000 
d. Til áhaldakaupa .......0200000 000. 90 000 
e. Hiti, ljós og ræsting .............0.000000.... 205 000 
f. Húsaleiga ..........20.002..00 00. 150 000 
g. Prófkostnaður ..........2.000.. 00... 0... 45 000 

h. Styrkur til bókasafns ..........00.00.0000... 3 000 
i. Til að semja og gefa út kennslubækur ...... 10 000 
j. Annar kostnaður ...........0000.00... 0... 70 000 

1407 027 

IX. Iðnfræðsla: 
1. Iðnskólinn í Reykjavík: 

a. Laun ..........00%00 00 923230 
b. Stundakennsla ...........0.0.... 550000 
c. Annar kostnaður ............... 785000 

— | 2258 230 
2. Til iðnskóla utan Reykjavíkur: 

a. Laun ...........200 0000. 209545 
b. Stundakennsla og annar kostnaður 740000 

—— 949 545 
3. Til listiðnaðardeildar Handíðaskólans: 

a. Laun ..........22000. 0... 0. 78300 
b. Stundakennsla og annar kostnaður 270000 

—— 348 300 
4. Laun vegna orlofs og forfalla .............. 59 602 

—— | 3615 677 
X. Almenn barnafræðsla: 

1. Til barnaskóla Reykjavíkur (Miðbæjar-, Aust- 

urbæjar-, Laugarnes-, Mela-, Langholts-, Eski- 

hlíðar-, Háagerðis-, Breiðagerðis- og Árbæjar- 
skóli): 
a. Laun „..........0000 00... 15070832 
b. Ráðskonulaun ................. 29008 
c. Stundakennsla „................ 350000 
d. Tví- og þrískipan ............... 145000 
e. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 3250000 
f. Viðhaldskostnaður og húsaleiga . 2500000     21 344 840 

1960 
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Til barnaskólans á Akranesi: 
a. Laun ........0.0.200000 000... 916658 
b. Stundakennsla .................. 25000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður .............. 80000 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 60000 

—— | 1081 658 

Til barnaskólans á Ísafirði: 
a. Laun ........200000000 0000... 651156 
b. Stundakennsla .............0.... 12000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............ 70000 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 55000 

— 788 156 

Til barnaskólans, Sauðárkróki: 
a. Laun .......0000000 000 279908 
b. Stundakennsla .................. 25000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............ 25000 
d. Viðhaldskostnaður .............. 29000 

— 358 908 
Til barnaskólans, Siglufirði: 
a. Laun ..........0020 000... 731095 
b. Stundakennsla .................. 50000 
c. Tvi- og þrískipan .............. 3500 
d. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður .............. 74000 
e. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 42000 

—— 900 595 
Til barnaskólans, Ólafsfirði: 
a. Laun .......00.0000 000 247021 
b. Tví- og þrískipan .............. 3000 
c. Ljós, hiti, ræstins, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............ 23000 
d. Viðhaldskostnaður .............. 56000 

— — 329 021 
Til barnaskóla Akureyrar: 
a. Laun ........0... 0000 2209405 
b. Tví- og þrískipan ............... 3000 
ce. Stundakennsla .................. 30000 
d. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður .............. 175000 
e. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 110000 

———— RA 

Til barnaskólans á Húsavík: 2527 405 
a. Laun .........0..220000 000... 0... 377292 
b. Tvi- og briskipan ............... 3000 
c. Stundakennsla .................. 10000 
d. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður .............. 32000 
e. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 9000 

— 431 292 
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Til barnaskålans å Seydisfirdi: 
a. Laun ........0000000 00... 245158 
b. Tví- og þrískipan .....0000000.. 3000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður .............. 24000 
d. Viðhaldskostnaður .............. 27000 

—— 299 158 

Til barnaskólans í Neskaupstað: 
a. Laun ........02000. 000. en 362721 
b. Tvi- og þrískipan ............... 3000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður .............. 42000 
d. Viðhaldskostnaður .............. 29000 

I 436 721 

Til barnaskólans í Vestmannaeyjum: 
a. Laun ..........0000. 00... 981339 
b. Stundakennsla ........000000.... 10000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður .............. 90000 
d. Viðhaldskostnaður .............. 83000 

— 1164339 
Til barnaskólans í Keflavík: 
a. Laun ........0.0000.. 0... 1006753 
b. Stundakennsla .......00000000... 10000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður .............. 133000 
d. Viðhaldskostnaður .............. 56000 

———— 1205 753 
Til barnaskólans í Hafnarfirði: 
a. Laun ...........0000 000... 1492573 
b. Tvi- og þrískipan ............... 7000 
c. Stundakennsla ...........000.... 50000 
d. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður .............. 220000 
e. Viðhaldskostnaður .............. 56000 

— | 1 825 573 
Til barnaskólans í Kópavogi: 
a. Laun ...........000000 0... 1593591 
b. Tvi- og þrískipan ............... 9500 
c. Stundakennsla ........0.000000... 30000 
d. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður .„............. 170000 
e. Viðhaldskostnaður .............. 83000 

—— 1886 091 
Fastir skólar utan kaupstaða: 
a. Laun .........0.00 00 14893400 
b. Stundakennsla, umsjón, tvi- og 

þrískipan .........0.00..00.0.0.. 1145400 
c. Til endurgreiðslu ríkissjóðs á öðr- 

um rekstrarkostnaði fastra skóla 
utan kaupstaða .................. 3170000 

——— | 19 208 800 
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16. Farskólar: 
a. Laun 2.....000000 00 2672339 
b. Stundakennsla .........0000000.0.. 58300 
c. Til endurgreiðslu ríkissjóðs á öðr- 

um rekstrarkostnaði farskóla .... 285000 
——— | 3015 639 

17. Laun forfalla- og orlofskennara fyrir alla 
barnafræðsluna ...........000. 0000... 724 000 

18. Laun ráðskvenna: 
a. Laun ........0.0.002 0. 855182 
b. Ráðskonustyrkir ................ 20000 

—- 875 182 

19. Til aukakennara og stundakennslu ........ 100 000 
20. Til skíðakennslu í barnaskólum ............ 60 000 
21. Til framkvæmdar sundskyldu í skólum sam- 

kvæmt tillögum íþróttafulltrúa ............. 1 305 600 
29 
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- Framlag til bygsingar barnaskóla og íbúða fyrir 
skólastjóra: 

a. Skólahús og skólastjórabústaðir í smiðum: 
1. Reykjavík, Breiða- 

gerði „............. 1303312 
2. Reykjavík, Haga og 

Voga 2... 1973750 
3. Reykjavík, Hamrahlíð 557000 
4. Reykjavík, Lauga- 

lækur .............. 677500 
5. Hafnarfjörður, við- 

bygging #........... 81333 
6. Hafnarfjörður ...... 264375 
1. Kópavogur, Kársnes, 

1.áfangi ............ 134925 
8. Kópavogur, Digranes 2623500 
9. Kópavogur, Kársnes, 

2. áfangi ........... 355833 
10. Bessastaða-skóla- 

hverfi ............. 93875 
11. Seltjarnarnes, 

1. áfangi .......... 467158 
12. Brúarland .......... 486250 
13. Kjalarnes .......... 16537 
14. Kjalarnes, skóla- 

stjórabústaður ..... 17062 
15. Kjósarskóli ........ 61162 
16. Borgarfjörður sunn- 

an heiðar .......... 386250 
17. Kleppjårnsreykir ... 573908 
18. Varmaland I. ...... 100000 
19. Varmaland Il. ...... 22000 
20. Grafarnes .......... 139791 
21. Hvammsskóli ...... 194050 
22. Reykhólar ......... 52980 
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23. Patreksfjordur ..... 341250 
24. Bíldudalur ......... 208125 
25. Mosvallaskóli ...... 19162 
26. Suðureyri „........ 83000 
27. Bolungavík, skóla- 

stjórabústaður ..... 32287 
28. Bolungavík ........ 78125 
29. Ísafjörður, íþrótta- 

hús #0... 68250 
30. Súðavík ........... 47250 
31. Blönduós .......... 93875 
32. Hvammstangi ...... 111833 
33. Skagaströnd ....... 132485 
34. Siglufjörður ....... 200000 
35. Lýtingsstaðaskóli ... 96075 
36. Dalvík ............ 103950 
37. Svarfaðardalur ..... 35700 
38. Akureyri, Oddeyrar- 

skóli 2... 400000 
39. Laugaland á Þela- 

mårk 2... 263125 
40. Húsavík ........... 673312 
41. Bårdardalur ........ 117875 
42. Aðaldalur .......... 20737 
43. Keldunes .......... 123726 
44. Mývatnssveit ...... 352000 
45. Vopnafjörður ...... 22875 
46. Torfastaðir ........ 30450 
47. Seyðisfjörður ...... 33000 
48. Seyðisfjörður íþrótta- 

hús ............ 59791 
49. Eiðar .............. 315787 
50. Egilsstaðir ......... 46725 
öl. Egilsstaðir, skóla- 

stjórabústaður ..... 93875 
52. Eskifjörður ........ 82000 
53. Reyðarfjörður ..... 149650 

54. Breiðdalur ......... 100000 

55. Höfn í Hornafirði .. 202125 
56. Höfn í Hornafirði, 

skólastjórabústaður . 31712 

57. Nesjaskólahverfi 303729 
58. Vik í Myrdal, skóla- 

stjórabústaður ..... 59062 
59. Austur-Eyjafjalla- 

skóli .............. 140175 
60. Holta-, Åsa- og Land- 

mannaskåli ........ 1000000 
61. Hella .............. 123125 
62. Biskupstungnaskóli . 167343 
63. Ölfusskólahverfi 36450 

14. gr. 
  

kr. kr.   
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64. Þorlákshöfn ....... 123125 
65. Vestmannaeyjar, 

viðbygging ......... 449875 
66. Garðaskólahverfi ... 400000 
67. Sandgerði ......... 205000 
68. Keflavík, íþróttahús . 85312 
69. Njarðvíkur ........ 448255 
70. Ymsir skólar, sem 

voru Í smíðum 1946— 
1954 (lokafram- 
kvæmdir) .......... 205000 

——— 16745134 

b. Ný skólahús: 
1. Reykjavík, Hlíða- 

skóli, 2. áfangi ...... 600000 
2. Ólafsvík, 2. áfangi .. 100000 

3. Laugar í Dalasýslu, 2. 
áfangi ............. 100000 

4. Tálknafjörður ..... 100000 
5. Flateyri ........... 100000 
6. Akureyri, Oddeyrar- 

skóli, 2. áfangi ...... 200000 
7. Þórshöfn .......... 100000 
8. Stöðvarfjörður ..... 100000 
9. Vík í Mýrdal, við- 

bygging ........... 50000 
10. Laugardalur ....... 100000 

1550000 

c. Nýr skólastjórabústaður: 

Skjöldólfsstaðir so ... 50000 18 345 134 

Til fyrrverandi barnakennara eftir tillögum 

fræðslumálastjóra ......0.00200 0... 0... 87 000 

Styrkur til tímaritsins „Menntamál“ gegn því, 

að ritið sé sent öllum skólanefndarformönn- 

um Ókeypis .....22000000 nn 20 000 

Styrkur til tímaritsins „Heimili og skóli“ .... 10 000 

Gjöld samkv. 29. og 43. gr. laga um almanna- 

tryggingar .........000000 0. 00 nn 350 000 

Til kennaranámskeiða .......0.0.000...0..00. 12 000 

XI. Gagnfræðamenntun: 78 692 865 

Til alþýðuskólans á Eiðum: 
a. Laun ......000000 0000 0 492002 
b. Til verklegs náms og aukakennslu 70000 
c. Hiti, ljós og ræsting ............ 135000 
d. Til kennsluáhalda og bókasafns . 5000 
e. Til viðhalds á íbúðum kennara .. 8000 
f. Annar kostnaður ........0..02020.. 80000 

g. Til innréttingar heimavistar .... 75000 
h. Til skógræktargirðingar ......... 25000 

i. Til vatnsveitu ........0.00. 0... 15000 005 002
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. Til héraðsskólans í Reykholti: 
a. Laun .......200000.00 0... 394321 

b. Stundakennsla og umsjón ...... 55000 
c. Ljós, hiti, ræsting................ 34000 
d. Prófkostnaður .............00... 6000 

e. Annar kostnaður ................ 16000 
f. Viðhaldskostnaður .............. 38000 

— — 543 321 
. Til héraðsskólans að Núpi: - 

a. Laun ...........00000 00... 305602 
b. Stundakennsla og umsjón ....... 65000 
c. Ljós, ræsting .................... 55000 
d. Prófkostnaður .................. 4500 
e. Annar kostnaður .............0... 10000 

f. Viðhaldskostnaður .............. 83000 

g. Hiti ......0..0... 0 65000 
h. Húsaleiga .........0000..0.00... 1000 

——— 589 102 
. Til héraðsskólans í Reykjanesi: 

a. Laun .......000000000 0... 108424 
b. Stundakennsla og umsjón ....... 55000 
c. Ljós, hiti, ræsting................ 12000 
d. Prófkostnaður ..........00000... 1750 
e. Annar kostnaður ..........0.20.. 14500 
f. Viðhaldskostnaður .............. 165000 

— 356 674 
Til héraðsskólans að Reykjum 

Laun „.......0.000000 0. 327514 
Stundakennsla og umsjón ....... 52000 
Ljós, hiti, ræsting................ 26000 

Prófkostnaður .........000.0.... 5000 
Annar kostnaður ...........0.... 23000 
Viðhaldskostnaður .............. 100000 
Húsaleiga .........000000. 00. 750 

—.— 534 264 
. Til héraðsskólans að Laugum: 

a. Laun „......00000000.0 0. 474762 
b. Stundakennsla og umsjón ....... 28000 
c. Ljós, hiti og ræsting.............. 31500 
d. Prófkostnaður .................. 3750 

e. Annar kostnaður ................ 13000 

f. Viðhaldskostnaður .............. 100000 

—.—.—— 651 012 
Til héraðsskólans að Skógum: 

Laun ..........20000 00... 419935 
Stundakennsla og umsjón ....... 46000 
Ljósogræsting............2...... 90000 
Prófkostnaður .......0..00000.0.. 6000 
Annar kostnaður ...........0..... 58000 

Viðhaldskostnaður .............. 125000 
Hiti .........00..0 0000 95000 

— 839 935 
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Til héraðsskólans að Laugarvatni: 
Laun ....200000 0000 404840 
Stundakennsla og umsjón ....... 40000 
Ljós, hiti, ræsting ...........2..... 56000 

Prófkostnaður .......0..000000... 6000 
Annar kostnaður ............0... 46000 
Viðhaldskostnaður .............. 185000 
Til húsgagnakaupa vegna mötu- 
neytis 20.20.0000 100000 

-—— 837 840 
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): 

Laun .......000000 00... 11920822 
Tví- og þrískipan .............. 160000 
Stjórn unglingaskóla ........... 20295 
Stundakennsla .....0.00000000.. 1000000 
Ljós, hiti, ræsting .............. 1200000 
Prófkostnaður .........00000.... 225000 
Annar kostnaður .............. 2200000 
Viðhaldskostnaður ............. 1900000 
Húsaleiga ..........0.0.0.00000.. 900000 
Flutningskostnaður nemenda .... 100000 

— |19 626 117 
Til gagnfræðaskólans á Akranesi: 

Laun ......200000 00 716188 
Tví- og þrískipan ............... 10000 
Stundakennsla ....0.000000000... 40000 
Ljós, hiti, ræsting ................ 62000 
Prófkostnaður ........0000000... 5000 
Annar kostnaður .......0.00.000.. 18500 
Viðhaldskostnaður .............. 6000 
Húsaleiga .......0.000000 0000... 27000 

. — 884 688 
Til gagnfræðaskólans á Ísafirði: 

Laun ......0000000 0 665524 
Ljós, hiti, ræsting .............. 42000 
Prófkostnaður ..........0...0.... 6000 
Annar kostnaður .........0...... 42500 
Viðhaldskostnaður .............. 22500 
Húsaleiga .........0.000.0..0... 23000 

—— 801 524 
Tu gagnfrædaskålans á Siglufirði: 

Laun ......00000000 0. 531347 
Stundakennsla ........0.000.0... 10000 
Ljós, hiti, ræsting ................ 58000 
Prófkostnaður ............002... 5000 
Annar kostnaður ................ 23000 
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Viðhaldskostnaður .............. 11000 
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Til gagnfræðaskólans á Akureyri: 
a. Laun ...........0...0000 0... 1386407 
b. Tví- og þrískipan ............... 12000 
c. Stundakennsla .................. 35000 
d. Prófkostnaður .................. 12500 
e. Ljós, hiti, ræsting................ 67500 
f. Húsaleiga ...................... 50000 
g. Viðhaldskostnaður .............. 45000 
h. Annar kostnaður ................ 102500 

——— | 1710 907 
Til gagnfræðaskólans á Húsavík: 
a. Laun .............20 000. 266452 
b. Stundakennsla .................. 10000 
c. Prófkostnaður .................. 4250 
d. Ljós, hiti, ræsting................ 12000 
e. Húsaleiga „............0.....0... 16200 
f. Annar kostnaður ................ 8500 

0 317 402 
Til gagnfræðaskólans í Neskaupstað: 
a. Laun .........000000 00... 189713 
b. Stundakennsla .............200... 60000 
c. Ljós, hiti, ræsting ................ 17000 
d. Prófkostnaður ..............0.... 4000 
e. Annar kostnaður ................ 11000 
f. Vegna tvi- og þrískipunar ...... 8000 
g. Viðhaldskostnaður .............. 17000 
h. Húsaleiga ...............0.0.0.... 5000 

— 311 713 
Til gagnfræðaskólans í Vestmannaeyjum: 
a. Laun .........0.0.0.00 0... 592769 
b. Stundakennsla .................. 50000 
c. Ljós, hiti, ræsting................ 80000 
d. Prófkostnaður .................. 7500 
e. Annar kostnaður ................ 25000 
f. Viðhaldskostnaður .............. 25000 

— 780 269 
Til gagnfrædaskålans i Keflavik: 
a. Laun .......0000000 000. 724178 
b. Tvi- og þrískipting .............. 10000 
c. Stundakennsla ..........00000.... 35000 
d. Ljós, hiti, ræsting ................ 63500 

e. Prófkostnaður .................. 10000 
f. Annar kostnaður ................ 11000 

g. Viðhaldskostnaður .............. 56000 
h. Húsaleiga ...................... 35000 

—— 944 678 
Til gagnfrædaskålans i Hafnarfirdi: 
a. Laun ..........2.02000 00... 1119955 
b. Stundakennsla .................. 35000 
c. Ljós, hiti, ræsting................ 113000 
d. Prófkostnaður ....,.,.....0000.. 9000 
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e. Annar kostnaður ...............… 105000 
f. Viðhaldskostnaður .............. 56000 

g. Húsaleiga ........0000.0000.000.. 19000 
1 456 955 

Til miðskólans í Borgarnesi: 
a. Laun .......000000 00. 134785 
b. Stundakennsla .........0.000.000.. 20000 

c. Stjórn unglingaskóla ............ 4000 
d. Ljós, hiti, ræsting ................ 17000 
e. Prófkostnaður ........0..00000.. 2500 

f. Annar kostnaður .........000..... 17500 

g. Viðhaldskostnaður .............. 11000 
—— 206 785 

Til miðskólans í Stykkishólmi: 
a. Laun .....0000000 0. 125436 
b. Stundakennsla ........00.00.0... 10000 
c. Stjórn unglingaskóla ........... 4000 
d. Ljós, hiti, ræsting ................ 30000 
e. Prófkostnaður .........000..0... 4000 
f. Annar kostnaður ..........00.... 10500 

g. Viðhaldskostnaður .............. 14000 
197 936 

Til miðskólans á Sauðárkróki: 
a. Laun ......0000 0... 196916 
b. Stundakennsla ......0000000000.. 30000 
c. Ljós, hiti, ræsting ................ 33500 
d. Prófkostnaður ......000000000... 5000 

e. Annar kostnaður ................ 11000 

f. Viðhaldskostnaður .............. 17000 
—— 293 416 

Til miðskólans á Selfossi: 
a. Laun seeren 261193 
b. Stjórn unglingaskóla ............ 5000 
c. Stundakennsla .......00000000... 30000 

d. Ljós, hiti, ræsting ................ 25500 
e. Prófkostnaður ........0000000... 2500 

f. Annar kostnaður ...........0.... 20000 
g. Viðhaldskostnaður .............. 14000 
h. Skólabifreið, rekstur „........... 22000 

— 380 193 

Til miðskólans í Hveragerði: 
a. Laun .......00000 0000. 128552 

b. Stjórn unglingaskóla ............ 4000 
c. Stundakennsla .....00.00000000... 25000 

d. Ljós, hiti, ræsting .............. 17000 
e. Prófkostnaður ...........0.0...... 3500 

f. Annar kostnaður ..........00.0... 29000 
g. Viðhaldskostnaður .............. 19000 
h. Skólabifreið, rekstur ............ 60000 

i. Húsaleiga .......00.000.0..0..... 4000 
— 290 052
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Til unglingaskóla: 
a. Laun ............0.00 00... 1418800 
b. Stundakennsla og stjórn unglinga- 

Skóla ..........00000 000... 464000 
c. Hluti ríkissjóðs af öðrum rekstrar- 

kostnaði ..........0.0.0... 330000 
— — | 2212 800 

Laun forfalla- og orlofskennara fyrir allt 
gagnfrædastigid ............................ 596 020 
Laun hjúkrunarkonu við skólana á Laugar- 
vatni .........0..00. rr 42 850 
Til skíðakennslu í gagnfræðastigsskólum ... 100 000 
Framlag til byggingar gagnfræða- og héraðs- 
skóla: 
a. Skólahús í smíðum: 

Í. Reykjavík, Réttarholt 454912 
2. Reykjavík, Austurbær 123375 
3. Reykjavík, Vogaskóli 677500 
á. Kópavogur ......... 393958 
5. Akranes ........... 820000 
6. Reykholt .......... 370912 
7. Stykkishólmur, 

heimavist .......... 445712 
8. Núpur ............. 244375 
9. Ísafjörður .......... 63000 

10. Reykjanes -........ 141375 
11. Reykir ............. 390075 
12. Siglufjörður ........ 134000 
13. Akureyri ........... 117782 
14. Laugar ............ 75075 
15. Héraðsskólinn 

á Laugum .......... 351250 
16. Eiðar .............. 143325 
17. Neskaupstaður ..... 263083 
18. Skógar ............. 278250 
19. Vestmannaeyjar .... 268925 
20. Laugarvatn ........ 414435 
21. Keflavík ........... 551250 

— 6722569 
b. Ný skólahús: 

Í. Rvík, Réttarholt, 
2. áfangi ........... 350000 

2. Rvík, Hagaskóli, 
2. áfangi ........... 350000 

3. Akureyri, 2. áfangi . 100000 
4. Hafnarfjörður, 

2. áfangi ........... 100000 
5. Reykjanes, nýbygging 100000 

1000000 
— | 7 722 569     
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Til byggingar útihúsa á Laugarvatni (loka- 

greiðsla) ......00000 00. rn 222 000 

Til námskeiða fyrir gagnfræðaskólakennara . 15 000 

Til Snorragarðs í Reykholti .......000000... 10 000 

Til Skallagrímsgarðs í Borgarnesi .......... 5 000 

Til unglingafræðslu eftir tillögum fræðslu- 

málastjóra .......000000 0... 200 000 

Til námsflokka undir eftirliti fræðslumálastj. 85 000 
——— 45 309 371 

XII. Stofnkostnaðarframlag vegna barna- og gagn- 

fræðaskólabygginga, er fullsmíðaðar voru 1954 1900 000 

XIII. Til framkvæmda á Rafnseyri ......0000000000.. 500 000 

XIV. Húsmæðrafræðsla í kaupstöðum: 
Húsmæðrakennaraskólinn: 
a. Laun ......200000 00. 206851 
b. Stundakennsla og aðstoð ........ 74000 
c. Prófkostnaður .........000000... 20000 
d. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .. 70900 
e. Annar kostnaður .........0..0... 80000 
f. Kennsluáhöld .........00000.0.. 10000 

—— 460 851 

Húsmæðraskólinn í Reykjavík: 
a. Laun ......0.0020000 00... 390330 
b. Stundakennsla ...........0..0... 70000 
c. Ljós, hiti og ræsting ............ 56000 
d. Annar kostnaður og prófkostnaður 112000 
e. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 365000 

—— 993 330 

Húsmæðraskólinn á Akureyri: 
a. Stundakennsla ......0.0000000... 80000 
b. Ljósogræsting ........0.0.0000.0.. 5500 
c. Annar kostnaður ........00.000... 11000 
d. Viðhaldskostnaður og hiti ........ 43000 

—.—.—— 139 500 

Húsmæðraskólinn á Ísafirði: 
a. Laun .......0000000 000. 249702 
b. Ljósogræsting ..........0.00.0... 17000 
c. Annar kostnaður ................ 17000 
d. Viðhaldskostnaður og hiti ........ 115000 

—— 398 702 
Orlofs- og forfallakennsla .......0000.0000... 55 220 
Til byggingar skóla .......00000000 00... 95 600 

——| 2142603 

XV. Til íþróttamála: 
Til íþróttakennaraskóla ríkisins: 
a. Laun .......00000 0000 147250 
b. Stundakennsla ........00000.00.. 50000 
c. Prófkostnaður .......00000000... 3500 
d. Til námskeiða fyrir íþróttakennara 20000 
e. Íþróttatæki og til bókasafns .... 18000 
f. Ræsting, ljós og hiti ............ 54000    
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XVII. 

XVII. 
XIX. 

XX. 

XXI. 

XXIL 
XKII. 
XKIV. 
XXV. 

XXVI 
XXVII. 
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Lagfæring íþróttavalla .......... 100000 
Viðhald á íþróttahúsi ............ 56000 
Kostnaður vegna stofnunar heima- 
vistar .......0...0 0000. 15000 

j. Annar kostnaður ................ 29000 

— 
5
 

2. Til íþróttasjóðs ...........0..0.. 0... 
3. Til Íþróttasambands Íslands ................ 
4. Laun Ólafs Pálssonar til eftirlits með sund- 

kennslu og til prófdómarastarfa ............ 
5. Laun Lárusar Rist, sundkennara ............ 
6. Til Axels Andréssonar, íþróttakennara 
7. Til íþróttaskóla Sigurðar Greipssonar ....... 
8. Til ferðakennslu í íþróttum ................ 
9. Til útgáfu handbóka um skólaíþróttir ...... 
0. Til Ólympíunefndar Íslands vegna undirbún- 

ings Ólympíuleikanna 1960 (síðari greiðsla) 
11. Til Frjálsíþróttasambands Íslands vegna ráð- 

stefnu norrænna forustumanna í frjálsum 

íþróttum „............ 0. 

Til kennslu heyrnar- og málleysingja: 
Laun ............200 ens renrnnee 
Fæðiskostnaður .................000. 0000... 
Kaup starfsstúlkna ...........00000000 0... 
Til áhaldakaupa .....0...000..0 00... 
Annar kostnaður .............0000000.. 0... S

r
i
 

a
 

Styrkur til náms- eða hælisvistar stúlkna, sem 
lent hafa á glapstigum, gegn a. m. k. jafnmiklu 
Ai 2 annars staðar AÐ ol 

Ríkisstjórnin skipti styrknum milli Blindra- 
vinafélagsins og Blindrafélagsins. 
Til Hallgríms Helgasonar, tónskálds, til að safna 
íslenzkum þjóðlögum og gefa þau út: 
a. Styrkur ...........2.00000 0... 

b. Ferðastyrkur ..........0.0...000 000. 

Styrkur til færeysks fræðimanns til að flytja 

fyrirlestra hér á landi um færeyskt þjóðlíf, sögu 
og bókmenntir ..............0.020 00... 
Til Menningar- og fræðslusambands alþýðu .... 
Til Skáksambands Íslands ..................... 
Til menningarsjóðs Blaðamannafélags Íslands .. 
Til dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn og 
unglinga (..............0000.20 000. 
Til uppeldisheimilis fyrir ungar stúlkur ....... 
Til Jöklarannsóknarfélags Íslands, enda annist 
það jöklamælingar ...,.,.,...0.0.0. 0... nn...   

  

  

14. gr. 

kr. kr. 

492 750 

2 000 000 

125 000 

34 475 

16 566 

12 000 

30 000 

100 600 

8000 

200 000 

15 000 

| 3 033 791 

220 380 

140 000 

140 000 

15 000 

170 000 

7 685 380 

120 000 

150 000 

30 000 

10 500 

2000 

12500 

30 000 

5 000 

50 000 

10 000 

650 000 

300 000 

40 000 

1960 

12 

31. marz
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Framlag til lækkunar á byggingarskuldum stúd- 

entagarðanna ........00000. 000. nr nn ' 100 000 
Til viðgerða á gamla stúdentagarðinum ........ | 150 000 

Til styrktar erlendum námsmönnum i islenzkum 

skólum, skv. ákvörðun menntamálaráðuneytisins 300 000 
Til Snorra Sigfússonar, fyrrv. námsstjóra, til að 

starfa að sparifjáröflun í skólum ............ 8300 
Til lektora í íslenzku við erlenda háskóla ..... 100 000 

Styrkur til starfsemi K. F.U.M. í Vatnaskógi .. 25 000 

Til þjóðdansafélagsins ......000.0.0. 7 500 
Námsstjórar barna-, gagnfræða- og húsmæðra- 

skóla: 
a. 1. Laun „.......0.0000. 00 665550 

2. Annar kostnaður ...........0..... 300000 
. |. , — 965 550 

b. Fræðslufulltrúinn í Reykjavík: 
1. Laun .....0...0000 000. 39150 
2. Annar kostnaður (% skrifstofu- 

kostnaðar) .......00000 0... 175000 

Endurskoðun skólakostnaðar: „ 218 150, 1179 700 

a. Laun .......020200 000. 206 449 
b. Annar kostnaður ......02002000 0... 0... 145 000 

—— 351 449 

Til ríkisútgáfu námsbóka, %3 kostnaðar gegn % 

af námsbókagjaldi ...........0200 0... 0. 0... 1350 000 

Til greiðslu á skuldum upptökuheimilisins i 

Elliðahvammi .........000000 00. 263 665 

Samtals A. ... 166 582 572 

opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi. 

. Landsbókasafnið: 
1. Laun .......000000 0... 710 497 
2. Til bóka-, tímarita- og handritakaupa og bók- 

bands ........20000000 0... 450 000 
3. Til þess að semja og prenta skrá um handrit 20 000 
4. Til árbókar ........20200000 0... 20 000 
5. Til samningar og prentunar íslenzkrar bóka- 

skrár .......2000000 00 30 000 
6. Til að gera mikrofilmur af handritum ...... 30 000 
7. Vegna flutnings safnsins og kaupa á safn- 

hirzlum .........0000 000 300 000 
8. Ýmisleg gjöld ........0..0.00000 000... 90 000 

—————222 R 

Þjóðskjalasafnið: 1650 497 
1. Laun ........0.20000000 nn 498 657 
2. Til bókbands, bóka- og handritakaupa og til 

umbúnaðar skjala .......00000000000.0.000... 30 000 
3. Til æviskrárritunar .......0..0000000 00... 5 000 
4. Ýmisleg gjöld .........00.00000 0... 15 000 

—— 548 657
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il. Þjóðminjasafnið: 

1. Laun .............0.00 0... 331 812 
2. Til aðstoðar, tímavinnu, til þess að útvega 

gripi, til áhalda og aðgerðar safngripa, bóka 
og ritfanga ............0002000 0. nn. 160 000 

3. Til rannsókna og ferðakostnaðar ........... 30 000 
4. Til sjóminjasafns ...........0.0.00000000. 3 500 
5. Til viðhalds gamalla bygginga .............. 285 000 
6. Til viðgerðar á Hóladómkirkju ............. 30 000 
7. Til hljómplötusafns ........0..... 00. 5 000 
8. Til viðhalds húss og lóðar .............2.... 30 000 
9. Til rekstrar hússins .............0.......... 275 000 

10. Til örnefnasöfnunar ..........00000000000.. 40 000 
11. Til þjóðfræðasöfnunar ..................... 30 000 

—…… 1220312 

IV. Listasafn rikisins: 
1. Laun ..............0.0 000 73 624 
2. Annar kostnaður .............0000 000... 110 000 

183 624 
V. Náttúrugripasafnið: 

1. Laun ............00000 000. 454 021 
2. Til kaupa á náttúrugripum, bókum, safnhirzl- 

um, áhöldum og efnum ..........0..000.0... 50 000 
3. Til rannsókna og ferðakostnaðar ........... 60 000 
4. Til fuglamerkinga (þar af þóknun til dr. Finns 

Guðmundssonar 8000) .......0.00000 000 14 000 

5. Til útgáfu Acta naturalia islandica ......... 25 000 
6. Til dr. Sigurðar Þórarinssonar til ritstarfa í 

þágu safnsins ..............020 000... 0... 8 000 
7. Hiti, ljós, ræsting og önnur gjöld .......... 125 000 
8. Kostnaður vegna heimsókna jarðfræðinga og 

landfræðinga árið 1960 .................... 70 000 

— 806 021 
VI. Til náttúrugripasafns Akureyrar .............. 30 000 

VII. Til Hins íslenzka náttúrufræðifélags ........... 20 000 
VIII. Til náttúruverndarráðs samkv. lögum .......... 60 000 

IX. Safnahúsið: 
1. Laun dyravarðar ..............000.000 000... 52 274 
2. Til hita, ljósa og opinberra gjalda .......... 120 000 
3. Til viðhalds, áhalda og ræstingar ........... 75 000 
4. Ýmis gjöld ............00.000 00. 45 000 
5. Til viðgerða á miðstöðvarkerfi .............. 50 000 

342 274 
X. a. Framlag til bókasafna samkvæmt lögum nr. 

42/1955, um almenningsbókasöfn: 
1. Til bæjar- og héraðsbókasafna .. 640000 
2. Til sveitabókasafna og lestrarfé- 

laga ......000 500000 
3. Til bókasafna skóla og annarra 

opinberra stofnana ............. 110000 

— | 1250000 

1960 

12 

31. marz



1960 

12 

31. marz 
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b. Styrkir til bókasafna og lesstofa: 
1. Til iðnbókasafns í Reykjavík .... 2500 
2. Til bókasafns í Flatey .......... 1250 
3. Til sýslunefndar V.Ísafjarðarsýslu 

vegna bókasafns Sighvats Grims- 
SONAT 2000 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 .......0000. 00... 10000 
7. Til lesstofu Sjómannafél. Rvíkur 3750 
8. Til lesstofu sjómannaheimilis á 

Raufarhöfn .......00.000.0...... 4000 
9. Til sjómannalesstofu K. F. U. M. í 

Vestmannaeyjum #.....0......... 4000 
10. Til sjómannalesstofu í Bolungavík 1200 
11. Til sjómannalesstofu í Höfn í 

Hornafirði .......000000.0.. 0... 1200 
12. Til sjómannalesstofu á Akranesi. 4000 
13. Til sjómannastofu í Reykjavík ... 20000 
14. Til kennslukvikmyndasafns ..... 250000 
15. Styrkur til Fiske-bókasafnsins í 

Íþöku .....000000 00 5000 
—.— 312 150 

c. Til byggingar bókasafna og lesstofa ........ 166 250 
1728 400 

XI. Styrkir til bókaútgáfu o. fl.: 
1. Til Hins íslenzka bókmenntafélags, til útgáfu 

fornbréfasafns og annarra rita .............. 65 000 

2. Til Þjóðvinafélagsins ..........200. 000... 10 000 

3. Til útgáfunefndar handrita ..........00.20.. 100 000 

4. Til Fornleifafélagsins .......0.0000.00........ 25 000 
5. Til Sögufélagsins til þess að gefa út alþingis- 

bækur, landsyfirréttardóma o. fl. ............ 30 000 
6. Til Hins íslenzka fræðafélags til útgáfustarf- 

semi, enda verði á árinu haldið áfram útgáfu 
jarðabókarinnar .......0000000 000... 15 000 

7. Til Fornritaútgáfunnar ...........0.00.00... 75 000 
8. Til Hins íslenzka fornritafélags vegna ut- 

gáfu Landnámu .........0022 0000... 60 000 
9. Til útgáfustarfsemi  Þjóðvinafélagsins og 

Menningarsjóðs, til útgáfu Íslendingasögu .. 12 000 
10. Til bókaútgáfu Menningarsjóðs, til útgáfu 

nýrrar Íslandslýsingar ..........00.00000.00... 20 000 

il. Til þýðingar á Kalevalaljóðum ............ 20 000 

12. Til að safna gögnum og semja rit um Íslenzka 

þjóðhætti við sjávarsíðuna samkvæmt ráð- 

stöfun Fiskifélags Íslands ............000... 25 000 
13. Til Rímnafélagsins, til útgáfustarfsemi ..... 20 000 
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14. Til Rímnafélagsins, til útgáfu rímnaskrár .. 

15. Til Vísindafélags Íslendinga, til útgáfu rita .. 
16. Til Björns Th. Björnssonar til að semja mynd- 

listarsögu Íslands fyrir siðaskipti ............ 
17. Til Halldórs Halldórssonar prófessors til þess 

að rannsaka íslenzk orðtök ................ 
18. Til Einars Ól. Sveinssonar prófessors til rit- 

Starfa ............00 0000 
19. Til Magnúsar Más Lárussonar prófessors til 

þess að rannsaka íslenzka kirkjusögu ...... 
20. Til Björns Þorsteinssonar cand. mag. til rann- 

sókna á verzlunarsögu Íslands á 14. og 15. öld 
21. Til Bjarna M. Gíslasonar til ritstarfa ...... 
22. Til dr. Steingríms J. Þorsteinssonar til ritstarfa 
23. Til Steins Dofra ættfræðings ............... 

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

24. Til dr. Jóns Dúasonar til útgáfu rita hans .. 
25. Til útgáfu íslenzkra nýyrða ................ 
26. Til samningar íslenzkrar orðabókar, gegn 100 

þús. kr. framlagi frá Sáttmálasjóði .......... 
27. Til Jóns Aðalsteins Jónssonar til mállýzku- 

rannsókna „.........002000000 0... 
28. Til útgáfu héraðssasnarita, eftir tillögum heim- 

spekideildar háskólans ............0..0000... 
29. TilNorræna félagsins ..............0.0.0... 
30. Til Norræna félagsins vegna dvalarkostnaðar 

nemenda frá Norðurlöndum ................ 
31. Til stúdentaráðs Háskóla Íslands ........... 
92. Til íslenzkra stúdenta í Kaupmannahöfn til fé- 

lagsstarfsemi ............000..000 0000... 
33. Til Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn ... 

Til ætt- og mannfræðifélagsins til útgáfu 
manntalsins frá 1816 ...............000.0... 
Til útgáfu á Ættum Austfirðinga .......... 

. Til héraðsskjalasafna samkv. lögum nr. 7/1947 

. Til héraðsskjalasafns Þingeyinga til kaupa á 
mikrofilmum, þó ekki yfir % kostnaðar .... 

. Til Ingvars G. Brynjólfssonar vegna islenzk- 
þýzkrar orðabókar (önnur greiðsla af fjórum) 

. Til Sambands íslenzkra esperantista til út- 
gáfu esperanto-orðabókar .................. 

. Til greiðslu kostnaðar við norrænu menn- 
ingarmálanefndina ............0..00000.0..0.. 

. Vegna þátttöku Íslands í útgáfu safnrita um 
menningarsögu Norðurlanda til 1550 ........ 

. Til íslenzkra stærðfræðifélagsins ........... 

. Til sr. Jóns Guðnasonar til útgáfu á æviskrám 
Dalamanna ........0..00..0s ss sn 

kr. kr. 
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44. Til útgáfu á blaðagreinum Jóns Sigurðssonar 
forseta (fyrsta greiðsla af þremur) .......... 100 000 

45, Til útgáfu tónverka Jónasar Tómassonar .... 10 000 
— ——| 1379400 

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. 

XVI. Til kaupa á málverkum úr íslenzkri sögu, sam- 
kvæmt ákvörðun menntamálaráðs ............. 30 000 

XVII. Vegna þátttöku í alþjóðlegri listsýningu í Fen- 
EYJUM #2... 50 000 

XVIIL Styrkur til Myndlistaskólans í Reykjavík ....... 30 000 
XIX. Til myndlistaskóla í Vestmannaeyjum .......... 10 000 
XX. Til Arnórs Sigurjónssonar til ritstarfa „........ 8 000 
XXI. Til Árna G. Eylands til ritstarfa ............... 8000 

XKIH. Til Benedikts Gíslasonar frá Hofteigi til fræði- 
iðkana ........0000.00 0. 8000 

XXIIL Til Benjamíns Sigvaldasonar til ritstarfa ....... 8000 
XKIV. Til Ólafs Þorvaldssonar þingvarðar til ritstarfa 8000 
XXV. Til Magnúsar Guðnasonar til varðveizlu á tækj- 

um, sem hann hefur fundið upp .............. 10 000 
XXVI. Til Jóhannesar Áskelseonar til rannsókna á ís- 

lenzkum surtarbrandslögum, enda gangi þá stein- 
servingasafn hans og rit í sambandi við það til 
náttúrugripasafnsins ...........00.00.0....0.0.00. 8000 

XXVIL Til Jens Pálssonar til mannfræðirannsókna .... 8000 
XKVII. Til Helga Jónssonar bónda til grasafræðirann- 

sÓkna .....00000000 00 es 8000 
XXIX. Til Steindórs Steindórssonar til grasafræðirann- 

sÓkna ......0000000ee en 8000 
XXX. Til Ingimars Óskarssonar til rannsókna á ís- 

lenzkum plöntum „......00000000 000... 8 000 
XXXI. Til Þórarins Jónssonar tónskálds ...... 15 000 
XXKII. Til Jónasar Tómassonar tónskálds ............. 10 000 
XXXI. Til Jóns Leifs tónskálds .........000.00000000. 10 000 
XXXIV. Til Árna Björnssonar tónskálds ............... 15 000 
XXXV. Til Friðriks Bjarnasonar tónskálds ............ 8 000 
XXXVI. Til Ragnars Björnssonar, söngstjóra, til náms i 

hljómsveitarstjórn .......0.020000 000... 8000 
XKKVII. Til vísindamanna og fræðimanna samkvæmt út- 

hlutun menntamálaráðs .........0000000.00....0.. 180 000 
XXXVIII. Til Vísindasjóðs .........000002. 0000. 200 000
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leiklistarstarfsemi gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi annars staðar að, enda skili 
hlutaðeigandi félög starfsskýrslum til mennta- 
málaráðuneytisins: 
1. Til Leikfélags Beykjavíkur ........0......... 
2. Til Ungmennafélagsins Aftureldingar ....... 
3. Til Leikfélags Akraness ..........0....000.. 
4. Til Umf. Skallagríms í Borgarnesi .......... 
5. Til Leikfélags Ólafsvíkur .................. 
6. Til Ungmennafélagsins Snæfells „........... 
7. Til Leikfélags Bolungavíkur „............... 
8. Til Leikfélags Ísafjarðar ................... 
9. Til Leikfélags Blönduóss „...........0.0...... 

10. Til Leikfélags Höfðakaupstaðar ............. 
11. Til Leikfélags Sauðárkróks ................ 
12. Til leiklistarstarfsemi á Siglufirði .......... 

Bæjarstjórn Siglufjarðar skiptir upphæð- 
inni milli Leikfélags Siglufjarðar og Leikfélags 
templara. 

13. Til Leikfélags Dalvíkur .................... 
14. Til Leikfélags Akureyrar ..........00.00.. 
15. Til leiklistarskóla á Akureyri .............. 
16. Til Leikfélags Húsavíkur .................. 
17. Til Leikfélags Seyðisfjarðar ................ 
18. Til Leikfélags Neskaupstaðar ............... 
19. Til Leikfélags Eskifjarðar .................. 
20. Til Leikfélags Reyðarfjarðar ............... 
21. Til Leikfélags Hornafjarðar ................ 
22. Til Leikfélags Vestmannaeyja .............. 
23. Til Leikfélags Selfoss ........0.200.000... 
24. Til Leikfélags Eyrarbakka ................. 
25. Til Leikfélags Hveragerðis ................. 
26. Til Leikfélags Hafnarfjarðar ............... 
21. Til Leikfélags Kópavogs .....0..00.00 0... 

XL. Til Bandalags íslenzkra leikfélaga. ............. 
KLI. Til tónlistarstarfsemi, enda sé skilað starfsskýrslu 

til menntamálaráðuneytisins: 
1. 

9
 

"
9
 

Til Tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Reykjavíkur 
Til sama, laun skólastjóra í kennaradeild .. 
Til "Tónlistarskólans í Reykjavík, til söng- 
kennslu ..........0000202 0000. 
Til tónlistarskóla á Akureyri, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að .. 
Til Tónlistarfélags Ísafjarðar .............. 
Til tónlistarkennslu á Siglufirði ............ 

Bæjarstjórn Siglufjarðar skiptir upphæðinni 
milli tónlistarskóla Siglufjarðar og tónskóla 
Siglufjarðar. 

. Til tónlistarskóla Vestmannaeyja ........... 

kr. kr.   

  

100 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 

8 000 
30 000 

8 000 
8000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 

70 000 
85 310 

40 000 

40 000 
30 000 
25 000   15 000 

330 000 
125 000 

A 10 

1960 

12 
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18. 

19. 
20. 

21. 
22. 

23. 

24. 

78 
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Til tónlistarskóla Hafnarfjarðar ............ 
Til tónlistarskóla Akraness ......00000.0000... 

Til tónlistarskóla Selfoss ......2000000...... 

. Til tónlistarskóla á Hvolsvelli ............. 

Til tónlistarskóla Neskaupstaðar ............ 
Til tónlistarskóla í Keflavík ................ 

. Til tónlistarskóla Eskifjarðar .............. 
Til lúðrasveita, gegn jafnmiklu framlagi ann- 
ars staðar að, enda skili hlutaðeigandi félög 
starfsskýrslu til menntamálaráðuneytisins: 
a. Til lúðrasveitar Reykjavíkur .... 50000 
b. Til lúðrasveitar verkalýðsins í 

Reykjavík .......000000 00... 10000 
c. Til lúðrasveitarinnar Svans í 

Reykjavík .......00000000 00... 10000 
d. Til lúðrasveitar Sandgerðis ...... 10000 
e. Til lúðrasveitar Akraness ....... 10000 
f. Til lúðrasveitar Stykkishólms ... 10000 
g. Til lúðrasveitar Ísafjarðar ...... 10000 
h. Til lúðrasveitar Siglufjarðar .... 10000 
i, Til lúðrasveitar Ólafsfjarðar .... 10000 
i- Til lúðrasveitar Akureyrar ...... 20000 
k. Til lúðrasveitar Húsavíkur ...... 10000 
I. Til lúðrasveitar Neskaupstaðar .. 10000 

m. Til lúðrasveitar Vestmannaeyja .. 10000 
n. Til lúðrasveitar Selfoss ......... 10000 
0. Til lúðrasveitar Keflavíkur ...... 10000 
p. Til lúðrasveitar Hafnarfjarðar .. 10000 
q. Til lúðrasveitar Eskifjarðar ..... 10000 

Til Sambands íslenzkra lúðrasveita ......... 
Til Páls Ísólfssonar, til þess að starfa að tón- 
listarmálum og efla skilning alþýðu á tón- 
mennt ......000200 0 
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 ............0.... 
Til Sambands íslenzkra karlakóra .......... 
Til Landssambands blandaðra kóra og kvenna- 
kóra 20.00.0000 
Til söngfélagsins Heklu .................... 
Til kirkjukórasambands Íslands til eflingar 
kirkjusöngs í landinu ...........0.0.0...0. 
Til Kvæðamannafélagsins Iðunnar til upptöku 
rímnalaga á segulband, enda annist þjóðminja- 
safnið vörzlu segulbandanna ............... 
Til Mána Sigurjónssonar til náms í orgelleik 
og sångstjoårn .....0...0000 000 

kr. kr. 
  

  

10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
20 000 
10 000 

220 000 
10 000 

14 560 

15 000 
18 000 

18 000 
10 000 

45 000 

10 000 

8 000   753 870
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XLIIL 

XLIV. 
XLV. 
XLVI. 
XLVI. 

KLVII. 
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L. 
LI. 
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LIII. 
LIV. 

LV. 
LVI. 
LVI. 
LVIII. 
LIX. 
LX. 
LXL 
XIL 

LKIII. 

LXIV. 

LXV. 

LXVI. 

LXVII. 

LXVIII. 

LXIX. 
LXX. 
LXXI 

LXXIL 
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Til söns- og tónlistarnáms erlendis, eftir ákvörð- 
un menntamálaráðs ......0.00000. 00... 
Til tónleikahalds íslenzkra tónlistarmanna er- 
lendis, eftir ákvörðun menntamálaráðs ........ 
Til Elsu Sigfúss söngkonu ....0.0.000 0 
Til Leifs Þórarinssonar til tónlistarnáms ....... 
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 Þuríðar Pálsdóttur söngkonu ..........0.... 
Til Rögnvalds Sigurjónssonar .......000.0. 
Til Ingvars Jónassonar ........202000 0. 
Til Jóhanns Tryggvasonar til að nema hljóm- 
sveitarstjórn ...........0000 0000. 
Til Þórunnar Jóhannsdóttur til tónlistarnáms .. 
Til Guðrúnar Kristinsdóttur til tónlistarnáms 
Til Sigursveins D. Kristinssonar ............... 
Til Kristins Hallssonar til rekstrar söngskóla .. 

Til sóng- og óperuskólans í Reykjavík ......... 
Til Benedikts Benedikz til bókavarðarnáms .... 
Til Friðriks Ólafssonar stórmeistara ............ 
Til Friðriks Friðrikssonar æskulýðsleiðtoga, heið- 
urslaun ...........0020000 00. n se 
Til Helga Hjörvar, til ritstarfa og viðurkenningar 
fyrir störf í þásu Alþingis um nær 50 ára skeið 
Til Vilhjálms Ögmundssonar á Narfeyri, til stærð- 
fræðiiðkana „.......00.020000 0... 
Til Þorsteins Jónssonar, Laufási í Vestmannaeyj- 
um, Í viðurkenningarskyni fyrir kortlagningu 

  

   

  

fiskimiða við Vestmannaeyjar ........00000000.. 

Til Hstasafns Einars Jónssonar: 

1. Laun ............00002 0000 

2. Til eldiviðar og ljósa .....00000000 00... 
3. Viðhald og endurbætur ..........00.0..0000... 
4. Ýmis gjöld ..........00.00 00... 

Til eflingar menningarsambands við Vestur-Ís- 
lendinga .........0.0200 0000 
Til að semja og gefa út æviskrár Vestur-Íslend- 
INGA .......0202 0000. 
Til Egilsgarðs að Borg á Myrum ...........0.... 
Til trjágarðsins Skrúðs, Núpi í Dýrafirði ...... 
Til Steinunnar Ólafsdóttur í viðurkenningar- 

skyni fyrir margs konar aðstoð og fyrirgreiðslu 
við Íslendinga í Kaupmannahöfn .............. 
Til Þorfinns Kristjánssonar prentara í Kaup- 
mannahöfn, til að greiða fyrir heimsóknum 

aldraðra Íslendinga í Danmörku til Íslands .... 

kr. kr. 
  

    

120 000 

30 000 
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 
8 000 

10 000 
15 000 

8 000 
25 000 

15 000 

20 000 

8000 

10 000 

236 813 

3000 

50 000 
5 000 
5 000 

18 090 

1500 
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12 
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LXXIIL 
LXXIV. 
LXXV. 
LXXVI 
LXXVII. 

LKKVIII. 

LXXIX. 

LXXX. 

LXXXI. 

LXXXII. 
XXXI. 

LXXXIV. 

LXXXV. 
LXXXVI. 
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14. gr. 

kr. kr. 

Til Þorfinns Kristjánssonar til útgáfustarfsemi .. 5 000 
Kostnaður við friðun Þingvalla, sbr. lög nr. 59 1928 8 000 
Til umbóta á Þingvöllum .........0...0000000.. 190 000 
Laun þjóðgarðsvarðar ............00000.0........ 60 050 
Til Vesturheimsblaðsins Lögbergs—Heims- 
kringlu .............0200.000 0. s.s 50 000 
Til byggðasafns Ransæinga og Vestur-Skaftfell- 
inga til að byggja yfir áraskipið Pétursey ...... 5 000 
Til minningarlundar Jónasar Hallgrímsssonar í 
Öxnadal ............0000 0000. 5 000 
Til minningarlundar Þorsteins Erlingssonar að 
Hlíðarendakoti ...........2.0020000 000. 10 000 
Til minningarlundar Elínar Briem við kvenna- 
skólann á Blönduósi ........02.0000 00... 00... 5 000 
Til minningarlundar Jóns Arasonar við Grýtu .. 5 000 
Til Matthíasarfélagsins á Akureyri, gegn a. m. k. 
jafnmiklu framlagi frá Akureyrarbæ .......... 40 000 
Til að reisa höggmynd af Ingólfi Arnarsyni í Rive- 
dal í Noregi ........000200. 000... 300 000 
Til barnamúsikskólans, Reykjavík ............. 40 000 
Til stúdentaráðs vegna námskeiða í íslenzku fyrir 
norræna stúdenta ..........200000000... 00... 20 000 

Samtals B. ... 12 563 918      
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Til kirkjumåla er veitt (kirkjumålaråduneyti): 
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Biskupsembættid: 
Laun .........2.0022 00 
Ljós og hiti í biskupsbústaðnum ............... 
Risna ......0000002000. 0000 
Annar skrifstofukostnaður ..................... 
Ferðakostnaður biskups ..........0..00..00.00.0.. m

i
 

Embætti sóknarpresta og prófasta: 
1. Laun 2......00.000 000. 00 ern 
2. Embættiskostnaður presta .................0.... 
3. Síma- og frímerkjakostnaður presta „........... 
4. Til endurbóta á gömlum íbúðarhúsum á prests- 

setrum .......000000 0 
5. Húsaleigustyrkur presta .........000.000000.0.0.. 
6. Prestmötuandvirði, úttektarkostnaður á prests- 

setrum, vextir af seldri prestmötu, jarðabóta- 
greiðslur, girðingar o. fl., sem áður var greitt úr 
prestlaunasjóði (áætlað) ...........0.000.000..0... 

7. Til fyrningarsjóðs prestsseturshúsa, sbr. 17. gr. 
laga nr. 38/1947 .........2.02.00000 00... 

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 .......0000.00. 000 

Til söngmálastjóra þjóðkirkjunnar: 
1. Laun ...........20000e ne eens 

Til eflingar kirkjusöngs samkv. ráðstöfun söngmála- 
stjora .....200200000n sn 
Húsaleiga vegna söngskóla þjóðkirkjunnar ........ 

. Til greiðslu álags vegna afhendingar kirkna til 
safnaða ........00.00000. 00. 0n nr 

. Til að gefa út ársskýrslu þjóðkirkjunnar .......... 

. Til styrktar málgagni fyrir hina íslenzku þjóðkirkju 
Framlag til kirkjubyggingasjóðs samkv. lögum nr. 
43/1954 ......0.000000 een 
Kostnaður við kirkjuþing .........00.000000. 00... 

. Árgjöld þjóðkirkjunnar til alþjóðakirkjusambanda .. 

. Til kristilegrar æskulýðsstarfsemi ............0..... 
. Til byggingar Skálholtskirkju ........00.00000.000.. 
. Utanfararstyrkur presta samkv. lögum nr. 18/1931 .. 
. Til eftirlits með kirkjugörðum .............0..0%.. 
. Til greiðslu vaxta vegna kaupa á biskupsbústað .... 

Samtals 

  

  

  
    

kr. kr. 

233 732 
14 000 
10 000 
35 000 
25 000 

— 317 732 

8538 174 
800 000 
160 000 

570 000 
60 000 

250 000 

35 000 

150 000 

50 000 
—| 10613174 

78 300 
5 000 

83 300 

45 000 
8 000 

300 000 
3 500 
7 500 

800 000 
120 000 
45 000 
40 000 

950 000 
16 000 
18 000 

| 25 000 

| 13 392 206 
| 
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16. gr. 

Til atvinnumála er veitt (atvinnumålaråduneyti og iðnaðarmálaráðuneyti): 
  

A. Landbúnaðarmál. 

Til Búnaðarfélags Íslands, enda samþykki landbún- 
aðarráðherra fjárhagsáætlun félagsins 
Til sama, til kynnisferða bænda .........0....0.00... 
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 .................. 14000000 
b. Til framræslu samkv. 11. gr. MI. ...... 12000000 

C. Vegna TIL kafla laganna: 
a. Til stofnkostnaður ................... 475000 
b. Til stjórnar vélasjóðs, sbr. 19. gr. lag- 

anna seernes serene, 150000 
c. Tii eftirlits með vélum ræktunarsam- 

banda og dráttarvélanámskeiða ....... 160000 

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

laganna ..........0202 0000 
b. Styrkir samkv. 21. gr. laganna, sbr. 1. 29/1948 .... 

. Til verkfæranefndar ríkisins, enda birti hún árlega 
skýrslu um störf sín .........0.00.00 00... 0. 
Til verðlagsnefndar landbúnaðarafurða samkv. 9. gr. 
1. nr. 94 5. júní 1947 .........0000000 00 
Til búfjárræktar samkv. lögum nr. 54/1957: 
a. Nautgriparækt: 

1. Almennur styrkur til nautgriparæktar- 
félaga ........0.00000 0. 540000 

2. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 
annars staðar að .........0.0200000.00.0.. 55000 

b. Sauðfjárrækt: 
1. Styrkur til sauðfjárkynbótabúa ........ 35000 
2. Styrkur til sauðfjárræktarfélaga ....... 500000 
3. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 

annars staðar að ........000000000.00... 50000 

c. Hrossarækt: 
1. Til hrossaræktarsambanda ............ 45000 
2. Verðlaunafé á landssýningu ........... 20000 
3. Til kynbótabúsins á Hólum 

d. Styrkur til fóðurbirgðafélaga sees see eres. 

  

    

kr. kr. 

3 580 000 
20 000 

207 000 
125 000 

1 000 000 

26 000 000 

785 000 
— 27 785 000 

160 000 
120 000 

— | 980 000 

200 000 

80 000 

595 000 

585 000 

77 000 | 
60 000 í



10. 
11. 
12. 

13. 
14. 

  

  

  

83 
16. gr. 

kr. kr. 

e. Til sæðingarstöðva: 
1. Rekstrarstyrkur „......00.0.0.00 000... 259000 
2. Stofnstyrkur til sæðingarstöðvar ....... 105000 

—— 364 000 
——-| 1681000 

Framlag til búfjártryggingar samkv. 1. nr. 20/1943 .... 60 000 
Til tilraunaráðs búfjárræktar ..........0000.00 0000... 200 000 

Til jarðræktartilrauna: 
a. Rekstrarkostnaður ..........0000000 0. 000... 1 250 000 
b. Stofnkostnaður ............2.0000 0000 nn en 451 250 
c. Til framkvæmda á áveilulandi í Flóa ............ 45 009 
d. Til útgáfustarfsemi ........0.00000 000... 50 000 

—-—— 1796 250 

Til umbóta á Reykhólum vegna skipulags staðarins .. 25 000 
Framlag samkv. lögum nr. 48/1957, um landnám, ræktun 

og byggingar í sveitum: 
Samkv. 5. gr. til landnáms ............0.00000.0.. 
Samkv. 43. gr. til byggingarsjóðs sveitabæja 
Samkv. 26. gr. til íbúðarhúsa á nýbýlum 
Samkv. 61. gr. til ræktunarsjóðs 
Samkv. 41. gr. framlag til túnræktar á þeim jörðum 
þar sem ræktun er skammt á veg komin 

v
a
n
 
5
 

Til samanburðartilrauna með heyverkunaradferdir ... 
16. Til leiðbeiningar og tilrauna með æðarvarp eftir ráð- 

stöfun Búnaðarfélags Íslands .........0.0....000.00... 
17. Til fyrirhleðslu í Þverá og Markarfljóti ............. 
18. Til fyrirhleðslu í Kaldaklifsá, Svarðbælisá og Laugará 
19. Til fyrirhleðslu í Miðskálaá og frå .................. 
20. Til fyrirhleðslu í Hólmsá á Mýrum, Austur-Skaftafells- 

sýslu .........2000000 00 eens 
21. Til fyrirhleðslu í Steinavötnum, Austur-Skaftafellssýslu 

22. Til fyrirhleðslu í Kotá í Öræfum .......0.0000..... 

24. 

. Til fyrirhleðsiu, gegn framlagi % kostnaðar annars stað- 
ar að: 
a. Í Kúðafljóti ...........0...0.000 0... 
b. Í Laxá í Nesjahreppi í Austur-Skaftafellssýslu .... 
c. Í Ytri-Tunguá í Hörgárdal ................00.000.. 

Til sjóvarnargarða: 
1. Akranes 

Álftanes 
Bessastaðatjörn 
Borgarfjörður eystra 
Borgarnes 
Búðardalur 
Eyrarbakki 
Flateyri 

Grenivík 
Ólafsvík 
Seltjarnarnes , 
sr .. 

=
S
O
Æ
N
S
 

D
R
 

go 
DD
 

un
d 

je
nd
 

nere eee eee eee eee, 

5 000 000 | 
2 500 000 | 
1500 000 í 
1600 000 

5 000 000 

  
95 000 
47 500 
80 000 

109 000 
100 000 
300 000 
25 000 
50 000 
30 000 
50 000 

300 000 
50 000 
75 000     100 000 

15 600 000 
100 000 

30 000 
575 000 
142 500 
35 000 

200 000 
66 500 
90 000 

222 500 
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12 
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1960 

26. 
27. 
28. 

35. 
36. 

  

12. Siglufjörður ..........00000 00. 

13. Vestmannaeyjar ........20200 00 .n nr 

. Til sandgsræðslu: 
a. Laun ........0.202000 00 
b. Til sandgræðslustöðva ........0.2.000000 00... 
c. Til nýrra sandgræðslugirðinga ................... 
d. Skrifstofukostnaður .........0000000 000... 
e. Til sandgræðslutilrauna .........0.0.0.00 0. 0. 0... 
f. Til fræræktar í Gunnarsholti ..............0000... 
g. Til að gera tilraunir með áburðardreifingu úr flugvél 
h. Ýmis gjöld ............2.0.0 0000 n nr 

Til hreinræktunar holdanautgripa ..........0.0..00... 
Til raflýsingar í Gunnarsholti ...........00..00. 000... 
Til skógræktar: 

Laun ...........0000 0000 
Skrifstofukostnaður ........00020200 0. 
Til skógræktarfélaga ........00.0..00. 020 
Til skóggræðslu ........0..0.00.00 0000 
Til plöntuuppeldis ........0.0200 000. 
Til skjólbelta ........02000000 0. 
Til skóggræðslu á jörðum einstaklinga ........... 
Til byggingar skógarvarðabústaða ............... 
Vextir og afborganir af skuldum ................. 
Til gróðurrannsókna .......0000000 000 enn a

 
A
O
 

D
D
 

Til mjålkurbua og smjårsamlaga ..............0..... 
. Til garðyrkjufélags Íslands ..........200..00..000.. 
. Veiðimálaskrifstofan: 

Laun FIRIR 

Utgáfukostnaður .........00000 0000... 
Annar kostnaður ...........00000. 0. . 

s
o
 

S
p
 

Kostnaður við veiðimálanefnd og veiðieftirlit og styrkir 
til fiskræktar ........02000000 00 en 

. Kostnaður vegna eyðingar refa og minka samkv. lögum 
nr. 52/1957 seernes ennen 

Til dýralækna: 

a. Laun ........0.20000.os senn 
b. Styrkir til tveggja manna til þess að stunda dýra- 

lækningar samkv. 13. gr. dýralæknalaga frá 1947 .. 
c. Styrkur til einstakra manna til að stunda dýralækn- 

ÍNSAr .....0..0000 nr 
d. Skrifstofukostnaður yfirdýralæknis ............... 
e. Sóttvarnaraðgerðir og ferðakostnaður héraðsdýra- 

lækna ........0000 00 

Styrkur til dýralæknisfræðináms erlendis ............ 
Til kláðalækninga ........00000 0... n nr 

  

  
  

16. gr. 

kr. kr. 

100 000 
250 000 
— | 1580 000 

180 250 
1 680 000 
475 000 
20 000 
40 000 
40 000 

380 000 
80 000 
| 9895 250 

75 000 
40 000 

669 932 í 
190 000 
497 500 

1 600 000 
522 500 | 
57 000 

104 500 
95 000 
42 800 
15 000 

— 3794 989 
95 000 
10 000 

145 496 
5 000 

160 000 
125 000 
| 435 496 

105 000 

3 000 000 

831 348 

71 008 

36 600 
35 000 

30 000 
1 003 956 

30 000 
60 000  
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37. Kostnaður vid berklapråf í nautgripum .............. 20 000 
38. Kostnaður við sauðfjársjúkdómavarnir: 

a. Sauðfjársjúkdómanefnd .............0.0..00.0.0.. 365 000 
b. Bætur vegna fjárförgunar, uppeldisstyrkur og aðrar 

bætur og styrkir .............0000 0000. 2 820 000 
c. Kostnaður við vörzlu ...........0..000000.0.... 700 000 
d. Nýjar girðingar ................000 0000 380 000 
e. Viðhald girðinga og endurbætur .................. 975 000 
f. Til rannsókna ..............00000000 ns en 600 000 
g. Til niðurgreiðslu vaxta af viðreisnarlánum vegna 

garnaveiki á garnaveikisvæðunum milli Lónsheiðar 
og Öxarfjarðar ...........0..0..0..0000 0000 215 000 

h. Til greiðslu vaxtamismunar af lánum vegna fjár- 
förgunar ..............00.000. 000 35 000 

6 090 000 
39. Til Norræna búfræðifélagsins .............0....0..... 2000 
40. Til landssambands íslenzkra hestamannafélaga ....... 20 000 
41. Til hrossaræktarbúsins að Kirkjubæ á Rangárvöllum . 35 000 
42. Til nautgriparæktarsambanda vegna stofnunar tilrauna- 

búa til afkvæmarannsókna, þó ekki yfir % kostnaðar 285 000 
43. Til Búnaðarfélags Íslands til undirbúnings landbúnað- 

arsyningar ................00. 0. ess 50 000 
44. Til ráðningarstofu landbúnaðarins ................... 65 000 
45. Búnaðarkennsla: 

a. Bændaskólinn á Hólum: 
1. Föst laun ............... 00... 285150 
2. Stundakennsla ..............0000.0000. 53000 
3. Til verklegs náms .............0.00... 40000 
4. Hiti, ljós og ræsting ................... 133000 
5. Til verkfærakaupa ........000000000... 25000 
6. Til tilrauna ............2...0000 0000... 60000 
7. Til viðhalds ..............000 00... 90000 
8. Til kennsluáhalda .................... 15000 
9. Annar kostnaður ..............000000.. 40000 

————— 741 150 
b. Bændaskólinn á Hvanneyri: 

1. Föst laun .........0.0.000 00... 354100 
2. Stundakennsla ..........0.0000000.0..... 68950 
3. Til verklegs náms ..........0.00000.... 70000 
4. Hiti, ljósogræsting .................... 122000 
5. Til verkfærakaupa ...........00..00... 25000 
6. Til verkfærasafns ...............00.... 2000 
7. Til tilrauna ...........0002 0000... 110000 
8. Viðhald ..........2.000000 00... 225000 
9. Til kennsluáhalda ...........0..000... 25000 

10. Til framhaldsdeildar .................. 215000 
11. Annar kostnaður ..........00000.0.00... 40000 

——— | 1257 050 
c. Garðyrkjuskólinn á Reykjum: 

1. Föst laun .........20.0000 0000... 239664 
2. Hiti, ljós og ræsting .............,...,, - 56000 

All
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16. gr. 

12 
31. marz kr. kr. 

3. Til kennsluåhalda og verkfærakaupa .. 50000 
4. Viðhald skólahúsa ........00.0.000.00... 95000 
5. Til garðyrkjutilrauna ................. 30000 
6. Til jarðborana .....0.0000000. 00... 40000 
7. Annar kostnaður .........00.000.00.0.... 56000 

— 566 664 
——, 2564864 

46. Húsmæðraskólar utan kaupstaða: 
a. Húsmæðraskólinn að Varmalandi: 

1. Laun ........0.00000 00. 258759 
2. Stundakennsla ........0000000000000.00. 33200 

3. Annar kostnaður ........000.0000....0.0.. 18000 

4. Viðhaldskostnaður ........00.0000.....00. 63000 
— 372 959 

b. Húsmæðraskólinn að Staðarfelli: 

1. Laun ........0000 0000 176076 
2. Annar kostnaður .........0000000.0.0.0. 105000 
3. Viðhaldskostnaður ..........0000000... 33500 

314 576 

c. Húsmæðraskólinn á Blönduósi: 
1. Laun screenet 293713 
2. Stundakennsla .......00.000..0.. 00... 3000 
3. Annar kostnaður ........2.00000.00....... 39000 
4. Viðhaldskostnaður og hiti .............. 50000 

—.—.— 385 713 

d. Húsmæðraskólinn að Löngumýri: 
1. Laun .......00000 000 234794 
2. Stundakennsla ........00000.00.. 00... 4000 
3. Annar kostnaður .........0000..0.. 0... 35000 
4. Viðhaldskostnaður og hiti .............. 63000 

—— 336 794 

e. Húsmæðraskólinn að Laugalandi: 
1. Laun .......0.0000 000 258759 
2. Stundakennsla ........000.00.0.00.0.0..00. 24000 
3. Annar kostnaður ........2200000.0....... 25500 

4. Viðhaldskostnaður ........00.000000.0.. 17000 

— 325 259 

f. Húsmæðraskólinn að Laugum: 
1. Laun secure. 261778 
2. Annar kostnaður .........00000.......... 8500 

3. Viðhaldskostnaður .........0000000.... 30000 
—— 300 278 

g. Húsmæðraskólinn að Hallormsstað: 
1. Laun ........0000 0000 ns 173812 

2. Stundakennsla ........0000000 00.00.0000. 30000 

3. Annar kostnaður ...........00000000... 31500 
4. Viðhaldskostnaður og hiti .............. 160000 

— 395 312 
h. Húsmæðraskólann að Laugarvatni: 

1. Laun ........0000 00. ss 189903 
2. Stundakennsla ........e0eees. s.n... 45000    



47. 

16. gr. 
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3. Annar kostnaður ...............0..0... 46000 
4. Viðhaldskostnaður .............0..0.... 38000 

i. Orlofs- og forfallakennsla ...........02.0000..0.0.0.. 
i. Til byggingar skóla ...........0.00%.00. 000... 

Til Kvenfélagasambands Íslands til húsmæðrafræðslu, 
heimilisiðnaðar og garðyrkju ..........000000000.0... 
Til sama til greiðslu á launum og lífeyrissjóðsgjaldi 
ráðunautar ................0.0. 0020 sn sn 

49. Til Heimilisiðnaðarfélags Íslands, til leiðbeiningarstarf- 
semi í heimilisiðnaði o. fl. ..........00.00000 00... 

50. Til Ungmennafélags Íslands, til starfsíþrótta ......... 
51. Mat á landbúnaðarafurðum: 

a. Laun kjötmatsmanna .........00000000 0... 
b. Laun ullarmatsmanna ..........0.000.0 0... 0. 
c. Ferðakostnaður ................200.0. 0000... 

52. Til landþurrkunar í Vestur-Landeyjum .............. 
53. Til landþurrkunar í Austur-Landeyjum .............. 
54. Til landþurrkunar á Stokkseyri 2... 
55. Kostnaður vegna laga um lax- og silungsveiði ....... 

Samtals A. . 

B. Sjávarútvegsmál. 

1. Til Fiskifélags Íslands, enda samþykki atvinnumála- 
ráðuneytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins, og félagið sjái 
um útgáfu fiskimannaalmanaks á sinn kostnað ...... 

2. Til námskeiða í meðferð fiskileitartækja .............. 
3. Til alþjóðahafrannsókna ........000000 0000. 
4. Til reikningaskrifstofu sjávarútvegsins ............... 
5. Til haf- og fiskirannsókna ..........000000.0.0.0.. 
6. Til alþjóðahvalveiðiráðs ...........0......0 00 
7. Til eftirlits með hvalvinnslustöðvum ................. 
8. Til að leita nýrra fiskimiða ..............0.0000.000.. 

9. Til að gera tilraunir með nýjar sildveiðiaðferðir .. 
10. Til sildarleitar og fiskrannsókna ...........00000.000.. 
11. Til hlutatryggingasjóðs samkvæmt lögum (áætlað) ... 

. Vextir af bráðabirgðalánum  síldveiðideildar hluta- 
tryggingasjóðs ........,...0...2000002 0000 

. Til varnar gegn skemmdum á reknetjum í Faxaflóa af 
völdum háhyrninga, skv. ráðstöfun Fiskifélags Íslands 

. Framlag til Fiskveiðasjóðs Íslands samkv. lögum nr. 
40 frá 1955 ........0020000000 err 

- Kostnaður við mat á sjávarafurðum: 
a. Fiskmat: 

1. Laun ............002.0 0... 981825 
2. Tilafleysinga í sumarleyfum ogforföllum 79015 
3. Skrifstofukostnaður #„,...,..,..,,....,.. 350000 

kr. kr. 
  

600 000 

318 903 
55 220 

41 242 
56 841 
70 000 

3 405 014 

190 000 

73 087 

35 000 
25 000 

168 083 
40 000 
40 000 
20 000 

269 000 
  

    
79 501 732 

3 585 000 
35 000 

215 500 
70 000 

750 000 
21 368 

8 300 
1 760 000 
2 090 000 
2 200 000 
3 300 000 

315 000 

100 000 

2 000 000 

1960 

12 

— 31. marz



1960 

12 

31. marz 

16. 
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4. Kostnadur vid eftirlit med fiskadgerd 
o. fl. samkvæmt 12. gr. laga um fiskmat 
frá 5. apríl 1948 .........000000 00... 8000 

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

6. Kostnaður við námskeið fiskmatsmanna 40000 
7. Ferðakostnaður .........0000000000... 550000 
8. Breyting á skrifstofuhúsnæði .......... 66670 

b. Síldarmat: 

1. Laun: 

a. Föst laun ......0000000..0.. 64275 

b. Aukavinna ........000000... 4675 

———  68950 
2. Tímakaup matsmanna ..........000.0... 407691 
3. Annar kostnaður .......00.0000000.00... 115000 

591641 
— Tekjur .......0.0000000. 0... 200000 

c. Laun lýsismatsmanns .......00000000 000... 
d. Ferðakostnaður matsmanna .......0000000..0...0. 

Til leiðangurs til leitar að vetursetustöðvum sildar- 
stofnanna .........0000.0.00s0 sess 

C. Iðnaðarmál. 

Til Landssambands iðnaðarmanna ........00000000... 

. Til Iðnaðarmálastofnunar Íslands ...........0.0.00.... 

Þátttaka í kostnaði við leiðbeiningarstarfsemi á Íslandi 
á vegum E.P.A. og F.O.A. .....000000 00 
Til iðnlánasjóðs .......0000020000 00... 
Til iðnfræðsluráðs samkv. lögum ..........000.00.0.0.. 
Til iðnráða ........2002000000. nan 
Styrkur til byggingar iðnskóla í Reykjavík, gegn jafn- 
miklu framlagi annars staðar að, allt að ............ 
Styrkur til byggingar iðnskólans í Hafnarfirði ...... 
Styrkur til byggingar iðnskóla á Akureyri ............ 

. Styrkur til byggingar iðnskólans á Selfossi .......... 
. Til framhaldsnáms iðnaðarmanna erlendis .......... 

Til vörusýninga og vörukynningar erlendis .......... 
Öryggiseftirlit ríkisins: 
a. Laun ......0200000 00. 

b. Þóknun til skoðunarmanna, sem ekki taka föst laun 
úr ríkissjóði (áætlað) ........0000000 000... 0... 

c. Annar kostnaður ..........000e.sese 0 

kr. kr. 
  

2 085 510 

391 641 
11 070 

310 000 

2 798 221 

500 000 
  

19 748 389 
  

213 500   486 159 

70 000 

829 659 
829 659   

150 000 
1085 000 

150 000 
2 000 000 

295 000 
30 000 

350 000 
25 000 

100 000 
50 000 
50 000 
50 000
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14. Kostnaður við öryggisráð 
15. Kostnaður við vörumerkjaskráningu 
16. Vegna norræns yrkiskennaramóts 

D. Raforkumál. 

I. Stjórn raforkumála: 
1. Laun 

2. Skrifstofukostnaður 

3. Annar kostnaður 

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

—- Tekjur: 
1. Endurgreiðslur og framlög 
2. Ur raforkusjóði 

III. Rafmagnsveitur ríkisins: 
1. Laun 
2. Skrifstofukostnaður 

0... 

KI 

so... 

000... 

RON 

0... 

  

eee eee eee eee eee eee eee 

3. Annar kostnadur, birgdavarzla, bifreidar 
og vélar, vextir, afskriftir og ýmis gjöld 17163484 

Þar af greitt af veitum í rekstri 

4. Rekstrarkostnaður og raforkukaup veitna: 
a. Rafmagnsveitur ríkisins 
b. Héraðsrafmagnsveitur ríkisins 

=- Tekjur: 
1. Rekstrartekjur veitna: 

a. Rafmagnsveitur ríkisins 
b. Héraðsrafmagnsveitur ríkisins 

Greitt af nýbyggingum 

= 
ed
b 

Bráðabirgðalán til 
veitna 

greiðslu á 

IV. Vatnamælingar 
V. Til virkjunarrannsókna í stórám landsins 

Endurgreitt frá viðskiptamönnum .. 

  

  

  

  

    

16. gr. 

kr. kr. 

40 000 

FR 12 000 

FAIR 16 000 

Samtals C. ... 4 403 000 

AR 116 776 
HR 75 000 
HR 85 000 

276 776 

FI 732 306 

FER 126 000 

FAIR (2800 000 

3 658 306 

-. 2800000 

.. 858306 

— 3 658 306 

… 3284260 

…… 1300000 

21747744 

… 8000000 

— 13 747 744 

. 53000000 

. 35000000 

07 | 88000 000 
101 747 744 

. 48000000 

-..… 33000000 

—— 81 000 000 

sr 12 247 744 

FIRIR 1500 000 

rekstrarhalla 

FR 7 000 000 

101 747 744 

FIRIR 420 000 

FRA 565 000 

FAR 140 000 VI. Til leiðbeiningar bændum um raforkumál 

1960 

12 

31. marz



1960 

12 

31. marz 

VIL 

VIII. 

  

  

  

  

  

  

  119 276   

90 
16. gr. 

kr. kr. 

Rafmagnseftirlit ríkisins: 
1. Laun .........000000 s.s 696 915 
2. Skrifstofukostnaður ........00000000. 00... 280 000 
3. Ferðakostnaður .........0000000 0000. 350 000 
4. Annar kostnaður .......0020.0000 000... 300 000 

1626 915 

— Tekjur: 
1. Árgjöld rafveitna ........00000000... 1300000 

gi 9 
2, AðHlutningsgjöld 0. AL srereeeerese =... 326915 1 626 915 

Raforkuráð: mm 

Þóknun og skrifstofukostnadur ...........0.000000.. 30 000 
Raforkusjóður ........000000000 000... 14 250 000 
Jarðhitadeild: 
1. Laun .........00000 00. 274 888 
2. Skrifstofukostnaður .......0000.00.. 0... 150 000 
3. Annar rannsóknarkostnaður ........00000.00000... 350 000 
4. Annar kostnaður ..........0.0000.. 000... 110 000 
5. Til bortækjakaupa .........000000 0... 0... 95 000 
6. Rekstrarkostnaður jarðbors .........0.0000.0... 7 600 000 
7. Til að gera tilraunir með framleiðslu á þungu vatni 300 000 

8. Til rekstrar jarðbors fyrir Norðurland .......... 2 000 000 10 879 888 

. Til nýrra raforkuframkvæmda ..........0.00.0000... =| 10000 000 

Samtals D.... 36 561 664 

E. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna o. fl. 

Atvinnudeild háskólans: 
1. Iðnaðardeild: 

a. Laun ......0.000000000 00 nn 1394181 
b. Til hagnýtra jarðfræðirannsókna og 

iðnaðarrannsókna ......00000.00000.. 186000 
c. Annar kostnaður ........0.00000.0..... 620000 

2900181 
— Tekjur af rannsóknum .............. 600000 

2. Fiskideild: 1 600 181 
a. Laun .............. AIR 1447863 
b. Annar kostnaður ..........000.0.000.. 820000 

3. Landbúnaðardeild: i 2 267 863 
a. Laun .......0.0000000. 0... 0... 1002487 
b. Annar kostnaður .......2.200000.0.0.. 665000 
c. Kortlagning jarðvegs .......000.00.0.. 110000 
d. Gróðurkortagerð afréttarlanda ........ 50000 
e. Til gróðurrannsókna „.......0.0.0..... 20000 

f. Fjárræktarbúið á Hesti: 1 847 487 
1. Laun ........200000.0.0.0... 334276 
2. Til stofnkostnaðar ....... 30000 
3. Annar kostnaður ......... 185000 

— 549276 
— Tekjur ........0000.0.0... 0... 430000
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g. Tilraunabúið á Varmá: 
1. Laun ......200 000. 115000 
2. Stofnkostnaður .......... 20000 
3. Annar kostnaður ......... 56000 

191000 
— Tekjur .........0200000000 00... 15000 

176 000 

4. Sameiginlegur kostnaður: 
a. Laun ........002200 0000... 299070 
b. Hiti, ljósogræsting .........0..0000.. 490000 
c. Til viðhalds húss .............0.00... 84000 
d. Húsaleiga í leiguhúsnæði ............ 255000 
e. Annar kostnaður ...........00.000... 220000 
f. Endurgreiðsla á láni vegna húsnæðis- 

aukningar fyrir byggingarefnarann- 
såknir ........0000. 0000... 160000 

1508070 

— Tekjur frá Happdrætti Háskóla Íslands 
0. fl. 0... 700000 

— 808 070 
——————| 6818877 

II. Til rannsóknaráðs: 
1. Laun .........0000 000. enn 135 648 
2. Rannsóknarkostnaður .........0000000... 0... 105 000 
3. Til hafísrannsókna .........00000e000. 00. 10 000 
4. Til rannsókna á kísilleir við Mývatn og víðar. 50 000 
5. Til athugunar á heymjölsverksmiðju ........... 100 000 
6. Til kjarnfræðinefndar, til rannsókna á hagnýtingu 

kjarnorku ..........0.0000 0 nnen sn 100 000 
500 648 

III. Löggildingarstofan: 
1. Laun ........000 00 sen 290 998 
2. Annar kostnaður .........00000000 0... 0... 350 000 

640 998 

= Tekjur .........0000000 00 nn se senn 460 000 
180 998 

IV. Verzlunarskólar o. fl.: 
1. Til Verzlunarskóla Íslands ..........0.000000.0.. 550 000 
2. Til Samvinnuskólans ......00000000 00... 0... 370 000 

3. Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda .... 5 000 
925 000 

V. Framlag til mótvirðissjóðs: 
Vegna tæknilegrar aðstoðar ...........0.000..00.00. 200 000 

VI. Framlag til norrænnar rannsóknarstöðvar í fræðileg- 
um atómvísindum .......0000000 0000... 36 000 

VII. Til tækninýjunga ........2020000 0000 nn sann 135 000 

Samtals E. ... 8 796 523     
  

1960 

12 

31. marz



1960 

12 
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17. gr. 

Til félagsmála er veitt (félagsmálaráðuneyti): 
  

I. Sveitarstjórnarmál: 

II. 

111. 

1. 

Þ
r
 

> 
m
m
 gð 

Eftirlit með skipulagi bæja og sveitaþorpa: 
Laun ........000000 0000 
Ferðakostnaður við eftirlit .................. 
Mælingarkostnaður, helmingsþátttaka ríkissjóðs 
Annar kostnaður .........0.0200000. 0... 
Kostnaður við loftmyndatöku og útteiknun 
korta ........2000 0000 nn 

s
e
 

EÐ
 

= Tekjur .......000000 0000. 

Til Bjargráðasjóðs Íslands .............0..00.00... 
Til vatnsveitna samkvæmt lögum ................ 
Til vatnsöflunar í Vestmannaeyjum, gegn a. m. k. 
jafnmiklu framlagi Vestmannaeyjakaupstaðar 
Til vegagerðar og lagningar skolpveitu í Egilsstaða- 
kauptúni samkv. 1. nr. 58/1957 .......020000000.. 

Til jarðhitaborana í Ólafsfirði samkv. lögum nr. 
98/1940 .......0000 rvensneenesnee 
Til Sambands íslenzkra sveitarfélaga ............ 

Húsnæðismál: 

1. Húsnæðismálastofnun ríkisins: 
a. Laun framkvæmdastjóra og húsnæðis- 

málastjórnar .............0.000.0.0.. 230923 

b. Til útrýmingar heilsuspillandi húsnæði, 
sbr. 16. gr. laga nr. 42/1957 .......... 3800000 

c. Kostnaður við skyldusparnað ....... 2150000 
d. Eftirlit samkv. lögum nr. 10/1957 .... 15000 

  

Framlag til byggingarsjóðs kaupstaða og kauptúna 
Húsaleigueftirlit ..............0.00000000 0000... 

Til teikninga á verkamannaíbúðum ............. 

Vinnumál: 

1. Félagsdómur: 
a. Laun félagsdómsmanna ............. 66000 
b. Annar kostnaður ................... 4000 

  

Sáttanefndir í vinnudeilum: 

a. Laun ".........000. 0. 21217 

Vinnumiðlun ........0.0000000 00. 00n nr 
Til athugunar á starfsgetu og endurþjálfun fatlaðra 
Til Alþýðusambands Íslands .........00.0000... 
Til Bandalags starfsmanna ríkis og bæja ........ 

kr. kr. 
  

457 625 
68 000 
97 000 

150 000 

200 000   

972 625 
972 625 

340 000 
670 000 

150 000 

168 695 

85 000 
75 000 
  

  
6 195 923 
3 800 000 

50 000 
100 000 

70 000 

131 217 
500 000 
15 000 

150 000 
25 000   

1488 695 

| 10 145 923
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17. gr. 
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kr. kr. 31. marz 

7. Til orlofsheimilis verkalýðssamtakanna ......... 475 000 
8. Kostnaður við framkvæmd orlofslaga ........... 625 000 
9. Framlag tillL.0. ............000% 0000... 409 500 

2400 717 

IV. Almannatryggingar: 
1. Framlag samkv. 24. gr. laga nr. 24/1956 ........ 68 154 000 
2. Framlag til sjúkratrygginga samkv. 58. gr. laga nr. 

24/1956 20.00.2200... 19 800 000 
3. Framlag til atvinnuleysistrygginganna samkv. lög- 

um nr. 29/1956 .............000000 0... 26 000 000 
4. Sérstakt framlag til hækkunar bóta samkv. lögum 

um almannatryggingar „...........00000.00..0.0..0. 152500 000 
—/266 454 000 

V. Önnur félagsmál: 
1. Ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla: 

a. Styrkur til berklasjúklinga ......... 6043000 
b. Styrkur samkv. 19. gr. laga nr. 66/1939 10000 
c. Laun .............0..0 00. 340761 
d. Berklaræktanir .................... 50000 
e. Annar kostnaður ..................… 135000 
f. Styrkur til sjúklinga annarra en 

berklasjúklinga .........00.0.00000... 27678710 
—.— |34 257 471 

2, Onnur rikisframfærsla: 
a. Gjöld samkv. 21. gr., 22. gr. og 23. gr. 

framfærslulaga .................... 150000 
b. Gjöld samkv. 12. gr. laga nr. 87/1947, 

um afstöðu foreldra til óskilgetinna 
barna ........0..0..... 000 20000 

c. Til hjálpar nauðstöddum Íslendingum 
erlendis ...........00..00000 0. 25000 

d. Greiðsla með börnum erlendra manna 
samkv. 3. bráðabirgðaákvæði fram- 
færslulaga .........000..00 00... 2500000 

—— | 2695 000 
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 ................ 360000 

—.—— 420 000 
4. Til Sambands íslenzkra berklasjúklinga, þar af 

rekstrarstyrkur vegna læknalauna kr. 150484 .... 453 323 
5. Til almennra slysavarna .............0.0 0000... 300 000 
6. Til Björns Pálssonar til sjúkraflugs ............ 125 000 
7. Til Björgunarfélags Vestmannaeyja til kaupa á 

björgunar- og örygsistækjum ....... AR 200 000



31. marz 

21. 
22. 

94 
17. gr. 
  

Til Barnavinafélagsins Sumargjafar: 
a. Rekstrarstyrkur, gegn a. m. k. tvöföldu 

framlagi frá Reykjavikurbæ ........ 215000 
b. Til starfskvennaskóla, gegn jafnmiklu 

framlagi annars staðar að .......... 40000 

Til sumardvalarheimila, dagheimila og vistheimila 
fyrir börn úr bæjum og kauptúnum, gegn jöfnu 
framlagi annars staðar að .......2.000000.0..0.0.0.. 

. Til sjómanna- og gestaheimilis Siglufjarðar, bygg- 
ingarstyrkur ........0.000 0000 noes 

. Til Kvenfélagsins Hlífar á Akureyri, byggingar- 

styrkur .......0.0.00 000. senn 

Til Sjálfsbjargar, Akureyri, byggingarstyrkur .. 

Til Barnaverndarfélags Akureyrar, byggingar- 

styrkur .......00000000 00 ss ens... 

Til Verkakvennafélagsins Framtíðin í Hafnarfirði, 

byggingarstyrkur ..........0000000n.000 000... 

„ Til barnaheimilissjóðs Hafnarfjarðar, byggingar- 

styrkur ......0.000000 nr enn 

Til Blindrafélagsins í Reykjavík, byggingarstyrkur 

Til sjómannaheimilis templara, Vestmannaeyjum, 

byggingarstyrkur .........00000000 0... 0. 000... 

Til heimilishjálpar samkv. lögum nr. 10/1952 .... 

Til Kvenréttindafélags Íslands ............2...... 
Til ýmiss konar líknar- og hjálparstarfsemi: 

a. Til Rauða Kross Íslands ............ 25000 
b. Til Blindravinafélagsins, til útgáfu 

bóka á blindraletri .................. 23000 
c. Til félagsins Heyrnarhjálpar ........ 10000 
d. Til barnaheimilisins Sólheimum i 

Grímsnesi ......0000000 000. 55000 

e. Til fávitahælis í Skálatúni ............ 65000 
f. Til styrktarfélags vangefinna ........ 25000 
g. Til styrktarfélags lamaðra og fatlaðra — 17000 
h. Til Sjálfsbjargar, landssambands fatl- 

AðrA 2... 25000 
i. Til mæðrastyrksnefnda .............. 70000 

Þar af 35 þús. kr. til mæðrastyrks- 
nefnda utan Reykjavíkur. Ráðherra út- 
hlutar fénu. 

j. Til orlofs- og sumardvalar fyrir hús- 

mæður frá barnmörgum heimilum .. 40000 

k. Til styrktar- og sjúkrasjóða samkv. út- 
hlutun félagsmálaráðuneytisins ...... 40000 

Styrkur til neytendasamtaka Reykjavíkur ...... 
Til Dýraverndunarfélags Íslands ................ 

kr. kr. 
  

  

255 000 

215 000 

75 000 

25 000 
75 000 

40 000 

50 000 

20 000 
100 000 

75 000 
150 000 
30 000 

395 000 

45 000 
10 000  
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23. Til ungmennastarfsemi: 
. Til Ungmennafélags Íslands ......... 75000 

Félagið gefi ríkisstjórninni skýrslu 
um það, hvernig fénu er varið. 
Til Ungmennafélags Íslands til skóg- 
ræktar í Þrastaskógi ................ 15000 
Til Bandalags íslenzkra skáta ........ 50000 
Til Bandalags íslenzkra farfugla .... 10000 
Til Æskulýðsráðs Íslands .......... 15000 

—.— 165 000 

40 175 794 

Samtals ... . 320 665 129     
  

1960 

12 

31. marz



1960 96 

12 18. gr. 
31. marz Til styrktarfjår, lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna, bidlauna og heidurs- 

launa er veitt: 
  

  

kr. kr. 

I. Samkvæmt launalögum: 

a. Embættismenn ........0.0.00 000... 257 912 

b. Embættismannaekkjur ..........002000........0.. 288 815 
— 546 727 

II. Eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna og lífeyris, bið- 
laun, heiðurslaun og styrktarfé: 

a. Embættismenn og aðrir starfsmenn: 
Aðalheiður Albertsdóttir, fyrrv. kennslu- 

kona .....20000 0 7811.00 
Aðalheiður Níelsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 5000.00 
Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 3828.00 
Ágúst Elíasson, fyrrv. yfirfiskmatsm. ... 6792.00 
Andrés Eyjólfsson, fyrrv. skjalavörður og 

alþm. 00.00.0000 30043.00 
Andrés Johnson, fornminjasafnari ...... 49757.00 

Andrés Ólafsson, fyrrv. fiskmatsmaður . 5077.00 

Anna Þórhallsdóttir, fyrrv. aðstoðargjald- 
keri ........00 000 11320.00 

Ari Sigurbjörnsson, fyrrv. póstur ...... 5007.00 
Árni Árnason, fyrrv. héraðslæknir ...... 4006.00 
Árni S. Bjarnason, fyrrv. húsvörður Al- 

þingis .........0.0000 0000. 28120.00 

Árni G. Eylands, fyrrv. stjórnarráðsfulltr. 15260.00 
Árni Thorsteinsson, tónskáld ........... 35110.00 
Árni Vilhjálmsson, fyrrv. héraðslæknir .. 10000.00 
Arnleif Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 3828.00 

Ásdís M. Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir 3828.00 

Ásgeir Jónsson, fyrrv. póstur .......... 5077.00 
Ásgeir Jónsson frá Gottorp ......00.... 3828.00 
Áskell Snorrason, fyrrv. söngkennari ... 17024.00 
Ásmundur Guðmundsson, fyrrv. biskup . 5000.00 

Ásmundur Jónsson frá Skúfsstöðum, rith. 10000.00 
Ásta Magnúsdóttir, fyrrv. ríkisféhirðir .. 5565.00 
Benedikt Benjaminsson, fyrrv. póstur ... 6249.00 
Bjarni Bjarnason, fyrrv. skólastjóri ..... 5000.00 
Bjarni Jónsson, vígslubiskup ......... 73624.00 

Bjarni Sigurðsson, fyrrv. póstur ........ 4769.00 
Björg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 3906.00 
Björg Karlsdóttir, fyrrv. símstjóri ...... 6000.00 
Björg Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .... 4006.00 
Björgvin Guðmundsson, tónskáld ...... 33026.00 
Björn O. Björnsson, fyrrv. sóknarpr. ... 13670.00 
Björn Einarsson ........2.0000 0... 25348.00 
Björn Guðmundsson, fyrrv. fiskmatsm. . 3828.00 
Björn Helgason, fyrrv. fiskmatsm. ..... 5077.00 
Björn Jakobsson, fyrrv. skólastjóri .... 23373.00     Björn Jósefsson, fyrrv. héraðslæknir .... 17615.00
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Björn Kristjánsson, fyrrv. påst- og sima- 
afgreiðslumaður ..............000.0.... 

Björn Stefánsson, fyrrv. póstur ......... 
Björn Þórðarson, fyrrv. forsætisráðherra 
Bogi Brynjólfsson, fyrrv. sýslumaður .. 
Böðvar Magnússon ........0..00000.00.. 
Davíð 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. barna- 

kennari .........0000000 000. 
Finnbogi Arndal, fyrrv. fulltrúi ........ 
Friðleifur Jóhannsson, fyrrv. fiskmatsm. 
Friðrik Bjarnason, fyrrv. barnaskólastj. . 
Geir Sigurðsson, fyrrv. lögregluþjónn ... 
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 .........00.00000 000... 
Guðmundur Jónsson, fyrrv. garðyrkjum. 
Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur ..... 
Guðmundur Pétursson, fyrrv. póstur ... 
Guðni Stígsson, fyrrv. starfsm. Löggild- 

ingarstofunnar ..........000000000. 00. 
Guðný Þórarinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 
Guðrún Indriðadóttir, leikkona ......... 
Guðrún Reykholt .........0000000...0.. 
Guðrún Sigurbjörnsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 

Guðrún Teitsdóttir, fyrrv. yfirsaumakona 

18. gr. 
  

8012.00 
3906.00 

20451.00 
19628.00 
10000.00 

11717.00 
36052.00 
10014.00 
4991.00 
7923.00 
5000.00 

12017.00 
24035.00 
48963.00 
13669.00 
10014.00 

1923.00 
33961.00 
9057.00 

12694.00 
15622.00 
13213.00 
15972.00 
6009.00 
9013.00 
3828.00 
3175.00 
6367.00 
3828.00 
5007.00 
4340.00 
5723.00 
5077.00 

. 31245.00 
27347.00 
3815.00 

32527.00 
5000.00 
8905.00 
8678.00 

28120.00 
4006.00 

10155.00 
6009.00 
5000.00 
5723.00 

kr. kr. 
  

    

1960 

12 

31. -marz
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12 
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Gunnlaugur Björnsson, fyrrv. kennari .. 
Guttormur Pálsson, fyrrv. skógarvörður . 
Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur ........ 
Halla Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 
Halldór Hansen, læknir ................ 
Halldór Jónsson, fyrrv. yfirfiskmatsm. . 

Halldór Kr. Júlíusson, fyrrv. sýslumaður 
Halldór Kristinsson, fyrrv. héraðslæknir . 
Halldór Steinsen, fyrrv. héraðslæknir ... 
Halldóra Bjarnadóttir, fyrrv. skólastjóri 
Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, fv. póstur . 
Hallgrímur Jónsson, fyrrv. barnaskólastj. 
Hannes Jónsson, fyrrv. póstur ......... 
Haraldur Brynjólfsson, fyrrv. fiskmatsm. 
Haraldur Leósson, fyrrv. kennari ...... 
Haraldur Þórarinsson, fv. sóknarprestur 

Helgi Hjörvar, fyrrv. skrifstofustjóri ... 
Helgi Jóhannesson, fyrrv. fiskmatsmaður 
Helgi Jónasson, fyrrv. héraðslæknir .... 
Hervald Björnsson, fyrrv. skólastjóri ... 
Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ..... 

Hólmfríður Sigurðardóttir ............. 
Hólmgeir Jensson, fyrrv. dýralæknir .... 
Inga Nielsen Beck, fyrrv. símstöðvarstjóri 
Ingibjörg Jóhannsdóttir, fyrrv. kennari . 
Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 
Ingibjörg Sigurðardóttir, fv. póstafgr.k. . 
Ingimar Baldvinsson, fyrrv. póst- og síma- 

afgreiðslumaður ..........0.0000.000.. 
Ingimundur Steingrímsson, fyrrv. póstaf- 
greiðslumaður ..........000000000.0000. 

Ingiríður Helgadóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 
Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir, 

biðlaun ...........0000000. 00... 0... 
Ingólfur Þorvaldsson, fv. sóknarprestur. 
Ingveldur Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 
Jakob Einarsson, fyrrv. sóknarprestur .. 
Jakob Kristinsson, fyrrv. fræðslumálastj. 
Jakob J. Smári, fv. adjunkt, biðlaun ... 
Jes Á. Gíslason, fyrrv. sóknarprestur ... 
Jóhann H. Havsteen, fyrrv. fiskmatsm. . 
Jóhann Scheving, fyrrv. kennari ....... 
Jóhann Sveinbjörnsson, fyrrv. tollþjónn 
Jóhanna Friðriksdóttir, fyrrv. ljósmóðir 
Jóhannes Guðmundsson, fyrrv. póstur .. 
Jóhannes Jónasson, fyrrv. yfirfiskmatsm. 
Jón Árnason, fyrrv. fiskmatsm........... 
Jón Bóasson, fyrrv. póstur ............. 
Jón Eiríksson, fyrrv. skólastjóri ....... 
Jón Guðmundsson, fyrrv. skrifstofustjóri, 

biðlaun ............. ARA RIR 

18. gr. 
  

18114.00 
10551.00 
3828.00 
4006.00 

22890.00 
18114.00 
10155.00 
4000.00 

25346.00 
26037.00 
2540.00 

28393.00 
8905.00 
5077.00 
6509.00 

10850.00 
5565.00 
6000.00 

16858.00 
5565.00 
3906.00 
6000.00 
3828.00 
8678.00 
9057.00 
3828.00 
7617.00 

10850.00 

10014.00 
3828.00 

78300.00 
10860.00 
3850.00 

13000.00 
51041.00 
58522.00 
6367.00 
4528.00 
7811.00 
6509.00 
7811.00 
2540.00 
7923.00 
5077.00 
6000.00 
6009.00 

87649.00 

kr. kr. 
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kr. kr. 

Jón Guðnason, fyrrv. skjalavörður ...…. 7420.00 
Jón Hallgrímsson, fyrrv. starfsmaður 

áfengisverzlunarinnar ................ 8000.00 
Jón Hallvarðsson, fyrrv. sýslumaður ... 31698.00 
Jón Jónsson, fyrrv. fiskmatsm. ........ 4528.00 
Jón Jónsson, fyrrv. fiskmatsm., Dalvík . 6000.00 
Jón Jónsson, fyrrv. kennari ............ 4006.00 
Jón Kristjánsson, fyrrv. kennari ........ 1908.00 
Jón Sverrisson, fyrrv. fiskmatsm. ........ 12692.00 
Jóna Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 3828.00 
Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsm. „... 5077.00 
Jónas Bjarnason, verkstjóri ............ 6000.00 
Jónas Eyvindsson, fyrrv. símaverkstjóri . 6792.00 
Jónas Kristjánsson, fyrrv. héraðslæknir . 12692.00 
Jónas Rafnar, fyrrv. yfirlæknir ........ 53807.00 
Jónas Stefánsson, fyrrv. póstur „....... 5007.00 
Jónas Þorbergsson, fyrrv. útvarpsstjóri . 36462.00 
Jóninna Pétursdóttir, fyrrv. ráðskona .. 3815.00 
Jórunn Þórðardóttir, fyrrv. handavinnu- 

kennari ..........0.0.00000 000... 15847.00 
Jósef Jónsson, fyrrv. sóknarprestur .... 13212.00 
Kári Arngrímsson, fyrrv. póstur ........ 4528.00 
Karl Einarsson, fyrrv. bæjarfógeti ...... 38795.00 
Karl Steingrímsson, fyrrv. fiskmatsm. ... 3828.00 
Kjartan Ólafsson ......000.0000 00. 36000.00 
Kjartan Ólafsson, fyrrv. yfirfiskmatsm. . 19043.00 
Klemenz Samúelsson, fv. barnakennari .. 4528.00 
Kristbjörg Þorbergsdóttir, fv. matráðsk. 1908.00 
Kristín Bjarnadóttir, fv. starfsk. Alþingis 3828.00 
Kristín Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir „... 3828.00 
Kristinn Benediktsson, fyrrv. póstafgr.m. 11933.00 
Kristinn Kristjánsson, Nýhöfn ......... 13353.00 
Kristjana V. Hannesdóttir, fv. skólastjóri 7811.00 
Kristjana Jónsdóttir, fyrrv. ritari ...... 28120.00 

Kristján Albertsson, rithöfundur ....... 19075.00 
Kristján Sigurðsson, fyrrv. barnakennari 7923.00 
Kristján Steingrímsson, fyrrv. bæjarfógeti 27171.00 
Kristján Þorláksson, fyrrv. vitavörður .. 5077.00 
Kristólína Kragh, fyrrv. hárgreiðslukona  8000.00 
Lárus Rist, fyrrv. kennari „............. 7617.00 
Lárus Sigurjónsson, skáld .............. 27171.00 
M. E. Jessen, fyrrv. skólastjóri ......... 4869.00 
Magnús Gíslason, fyrrv. skrifstofustjóri . 13212.00 
Maria Sigurðardóttir, fv. starfsk. Alþingis 3828.00 
Markús Guðmundsson, fyrrv. verkstjóri . 10000.00 
Marselína Pálsdóttir, fyrrv. kennari .... 4769.00 
Marsibil Sigurðardóttir, fv. fiskmatsk. .. 3828.00 
Matthias Guðmundsson, fyrrv. fiskmatsm. 5007.00 
Matthías Þórðarson, fv. þjóðminjavörður 25895.00 
Matthildur Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir 4006.00 
Nikólína Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir „.,. 4076.00 

  

    

1960 

12 
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1960 

12 
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Njáll Guðmundsson, fyrrv. póstur ...... 5077.00 
Oddur Bjarnason, fyrrv. fulltrúi ........ 8012.00 
Oddur Ívarsson, fyrrverandi póstafgr.- 

madur .......000000 0. 4528.00 
Oddur Valentinusson, fv. leiðsögumaður 9373.00 
Ólafía Jónsdóttir, fyrrv. forstöðukona .. 6000.00 

Ólafur Friðriksson, fyrrv. ritstjóri ..... 22849.00 
Ólafur Guðmundsson, fyrrv. póstur .... 3124.00 
Ólafur Jónsson, fyrrv. dyravörður ..... 10000.00 
Ólafur Lárusson, prófessor ............ 36902.00 
Ólafur Sigurðsson, fyrrv. ráðunautur ... 10850.00 

Ólafur Thorarensen, fyrrv. símastjóri ... 5077.00 
Ólafur E. Thoroddsen, fyrrv. skipaeftir- 

litsmaður ........02000000 00... 5723.00 
Ólafur Þorsteinsson, læknir ............ 9538.00 
Ólöf Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 4076.00 
Páll Ólafsson, fyrrv. ræðismaður ...... 9538.00 
Páll Sigurjónsson, fyrrv. fiskmatsmaður 5007.00 
ÞPétrína Jónsdóttir, fv. starfsk. Alþingis . 12017.00 
Pétur Pétursson, fyrrv. póstur .......... 6249.00 
Ragnar Benediktsson, fyrrv. prestur .... 10014.00 
Ragnheiður Pétursdóttir, fyrrv. ráðuneyt- 

isbókari .........02000020 0000. 23464.00 
Ragnheiður Þorsteinsdóttir, fyrrv. yfir- 

röntgenkona ...........000000.0...0.. 21697.00 
Rósa Finnbogadóttir, fyrrv. kennari .... 5723.00 
Rögnvaldur Jónsson, fyrrv. verkstjóri .. 4769.00 
Sigdór V. Brekkan, fyrrv. kennari ...... 14717.00 
Sigmundur Þorgilsson, fyrrv. kennari .. 3815.00 
Sigríður Einarsdóttir, fv. póst- og síma- 

afgreiðslukona .......000000000.00..... 6792.00 
Sigríður Jónasdóttir, fv. ljósm., Þórshöfn 3828.00 
Sigríður Jónsdóttir, fyrrv. símstjóri .... 14000.00 
Sigríður Magnúsdóttir, fyrrv. kennari ... 10850.00 
Sigríður Pétursdóttir, fyrrv. kennari ... 5723.00 
Sigrún Laxdal, fyrrv. símafulltrúi ....... 2861.00 
Sigrún Sigurjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 4340.00 
Sigurborg Kristjánsdóttir, fyrrv. kennari 13353.00 
Sigurður Benediktsson, fyrrv. póstur ... 3828.00 
Sigurður Fr. Einarsson, fv. fiskmatsm. . 3828.00 
Sigurður Heiðdal .............0...00... 10189.00 
Sigurður Jónasson, fyrrv. fiskmatsm. .... 3828.00 
Sigurður Nordal, prófessor ............. 24141.00 
Sigurður Sigfússon, fyrrv. póstur ....... 6009.00 
Sigurður Sigurðsson, fv. barnakennari . 12017.00 
Sigurður Sigurðsson, fyrrv. barnakennari, 
Núpum 200... 5000.00 

Sigurður Sigurðsson frá Kálfafelli, fyrrv. 

kennari ......000000 000... 7595.00 

Sigurður Sigurðsson, fyrrv. sýslumaður . 6493.00 
Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur ...... 5007.00 

kr. kr. 
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Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur, Krossi 4769.00 

Sigurður Þorvaldsson, fv. barnakennari . 6000.00 
Sigurjón Jónsson, fyrrv. sóknarprestur . 8765.00 
Sigurmundur Sigurðsson, fyrrv. héraðs- 

læknir ..........00... 000 8592.00 
Snorri Sigfússon, fyrrv. námsstjóri ..... 11009.00 
Stefán Hannesson, fyrrv. barnakennari . 11320.00 
Stefán Kristjánsson, fyrrv. verkstjóri .. 4769.00 
Stefán Stefánsson, fyrrv. húsvörður .... 6000.00 
Stefán Þorvaldsson, fyrrv. póstur ....... 5077.00 
Steinn Ármannsson, fyrrv. póstur ...... 5424.00 
Steinunn Bjartmarsdóttir, fyrrv. kennari 10850.00 
Svava Jónsdóttir, fyrrv. leikkona ....... 8000.00 
Svava Þorleifsdóttir, fyrrv. skólastjóri . 9057.00 
Sveinbjörn Jónsson, fyrrv. barnakennari 5000.00 

Sveinn Víkingur, fyrrv. biskupsritari ... 10500.00 
Sveinn Þorláksson, fyrrv. símstjóri .... 8012.00 
Sæmundur Halldórsson, fyrrv. póstur .. 2263.00 
Thor Brand, fyrrv. umsjónarmaður .... 11320.00 
Tómas Guðmundsson, fyrrv. póstur .... 31924.00 
Trausti Á. Reykdal, fyrrv. fiskmatsm. .. 5073.00 
Tryggvi Jóhannsson, fyrrv. fiskmatsm. . 5007.00 
Valdimar Snævarr, fyrrverandi barna- 

skólastjóri  ..........0.000.0000. 20934.00 
Valdis Böðvarsdóttir, fyrrv. símstjóri og 

póstafgreiðslukona .................. 7811.00 
Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur ........ 2540.00 
Vigdís Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 4006.00 
Vigfús Guttormsson, fyrrv. kennari .... 7923.00 
Viktoría Kristjánsdóttir ............... 6249.00 
Vilhjálmur Finsen, fyrrv. sendiherra ... 62795.00 
Vilhjálmur Helgason, fyrrv. vitavörður .. 11445.00 
Vilmundur Jónsson, fyrrv. landlæknir .. 5000.00 
W. Thomas Möller, fyrrv. síma- og póst- 
afgreiðslumaður .........0....0000... 9057.00 

Wilhelm Erlendsson, fyrrv. póstafgreiðslu- 
madur 2..........0 0. 12017.00 

Þóra Bjarnadóttir ...........0.00.000.... 3878.00 

Þórarinn Bjarnason, fyrrv. fiskmatsm. .. 5007.00 
Þórarinn Grímsson, fyrrv. símastjóri og 

vitavörður Ll... 10000.00 
Þórarinn Stefánsson, fyrrv. fiskmatsm. . 3828.00 
Þorbjörg Guðmundsdóttir, fv. ljósmóðir . 6000.00 
Þorbjörn Þórðarson, fyrrv. héraðslæknir . 8905.00 
Þórður Jónsson ..........000..00000... 6009.00 
Þórður Oddgeirsson, fyrrv. sóknarprestur 13293.00 
Þorkell Þorkelsson, fyrrv. veðurstofu- 

stjori .........0.0 0000 82390.00 
Þorleifur Erlendsson, fv. barnakennari . 4687.00 
Þórný Friðriksdóttir, fyrrv. húsmæðra- 

skólastjóri „.....,.,,,. terrrrrtr::1,,1 13585.00 

kr. kr. 
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Porsteinn Gislason, fyrrv. fiskmatsm. .. 5077.00 
Þorsteinn M. Jónsson, fyrrv. skólastjóri 13716.00 

Þorsteinn Þorsteinsson, fyrrverandi hag- 

stofustjóri  ....0.200 000 28266.00 
Þorsteinn Þorsteinsson, fyrrv. sýslumað- 

UP 2... 24935.00 
Þórunn Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 3850.00 
Þorvaldur Þorvaldsson, fyrrv. fiskmatsm. 5077.00 
Þorvarður Þormar, fyrrv. sóknarprestur . 10500.00 

—— | 3305 559 

. Ekkjur: 
Aðalbjörg Jakobsdóttir ..........0.2.22.. 6367.00 
Aðalbjörg Sigurðardóttir ............... 15232.00 
Agnethe Kamban ......000000.000.0.0.. 9373.00 
Ágústa Sigurðardóttir .........0..0...... 10000.00 
Anna Bjarnadóttir „......2.00000000000.. 3828.00 
Anna Guðmundsdóttir .........0..0.0.... 13634.00 
Anna Gunnlaugsson .......0.0000.0.... 8000.00 
Anna Kl. Jónsson ......000000 000... 5702.00 
Anna Kristjánsdóttir ..........00000.... 7595.00 
Anna Ólafsdóttir .........000. 000... 6509.00 
Anna Sigurðardóttir ..........0.000.00.. 18591.00 
Anna Þorgrímsdóttir .......0.00000000. 9057.00 
Árný Stígsdóttir ........00.0.00000. 3828.00 
Arnþrúður Daníelsdóttir ............... 6509.00 
Ásdís G. Rafnar .........000000.0.. 000. 11445.00 
Ásdís Þorgrímsdóttir ................. 3828.00 
Áslaug Thorlacius essere 11717.00 
Ásta Jónsdóttir, ekkja Bjarna Ásgeirs- 

| SONAT .o000000rnenr nes 34086.00 
Ásta Jónsdóttir, ekkja L. Norðdals ...... 8678.00 
Ásta Þorvaldsdóttir ..........00.000.0.. 3828.00 
Ástríður Eggertsdóttir ................. 17359.00 
Ástríður Magnúsdóttir ................. 2540.00 
Auður Gísladóttir .........0.00000.0..... 6493.00 
Auður Jónasdóttir .........0000000.000.. 23434.00 
Bentína Hallgrímsson .................… 21148.00 
Bergþóra Einarsdóttir ................. 4769.00 
Björg Guðmundsdóttir ................. 5077.00 
Björg Jónasdóttir .........0.0000000..0.. 8905.00 
Björg Klemenzdóttir ........0.0..000..... 4769.00 
Bryndis Þórarinsdóttir ................. 13585.00 
Camilla Hallgrímsson .........000000... 10189.00 
Dagbjört Guðjónsdóttir ................ 9538.00 
Dorothea Guðmundsson ...............… 8905.00 
Edith Möller ......0.200002 000. 7595.00 
Eleanor Sveinbjörnsson ...........0..0.. 15232.00 
Elín Jónsdóttir ..........00000.......... 7010.00 
Elinborg Vigfúsdóttir .................. 5077.00 
Elísabet Jónsdóttir, ekkja Péturs Guð- 
mundssonar „.....0.000000 0... 3828.00 
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Elísabet Jónsdóttir, ekkja Ríkharðs Krist- 

mundssonar .......00000 00... 11320.00 
Elísabet Jónsdóttir, ekkja Sigurðar Björns- 

sonar, fiskmatsmanns ............... 3815.00 
Ellen Einarsson ..........0.0.2000.00.0.. 51320.00 
Ellen Sveinsson ........0000000.0...0.... 12891.00 
Emilía Benediktsdóttir Kofoed Hansen .. 30043.00 
Emilía P. Briem .........0..0..0000 0. 23434.00 
Estrid Falberg Brekkan ................ 6676.00 
Ethel Arnórsson .........0.0.0.0. 0... 11717.00 
Finnbjörg Kristófersdóttir ............. 15849.00 
Fríða Hlíðdal ..............0...0..0... 43352.00 
Geirlaug Stefánsdóttir ................. 6367.00 
Guðbjörg Þ. Eiríksdóttir ............... 6000.00 
Guðbjörg Grímsdóttir ................… 5007.00 
Guðbjörg Guðmundsdóttir ............. 7010.00 
Guðbjörg Kristjánsdóttir .............. 15232.00 
Guðbjörg Tómasdóttir ................. 1615.00 
Guðlaug Magnúsdóttir ................. 25348.00 
Guðný Björnsdóttir .................... 7595.00 
Guðný Magnúsdóttir .................. 6867.00 
Guðríður Eiríksdóttir .................. 6367.00 
Guðrún Arinbjarnar .................. 11717.00 
Guðrún Egilson ........0..00000 0... 25348.00 
Guðrún Einarsdóttir ................... 14000.00 
Guðrún Jónsdóttir Erlingsson .......... 12694.00 
Guðrún S. Guðmundsdóttir ............ 11320.00 
Guðrún Hálfdánardóttir ............... 4528.00 
Guðrún Jónsdóttir .........0.00000000... 15232.00 
Guðrún P. Jónsdóttir ................. 15232.00 
Guðrún Oddgeirsdóttir ................. 9057.00 
Guðrún Oddsdóttir ............0........ 14717.00 
Guðrún Pétursdóttir, ekkja Benedikts 

Sveinssonar ..........0000. 0... 40108.00 
Guðrún Pétursdóttir, ekkja Sigurgeirs 

Sigurðssonar .........2.0.0........... 11320.00 
Guðrún Ragúels ........0.00000....0.... 3828.00 
Guðrún Sveinsdóttir .............00.... 24419.00 
Guðrún Þorvarðsson .......00000000... 19246.00 
Gunnhildur Jónsdóttir ................. 6009.00 
Gunnjóna Jensdóttir .................. 3815.00 
Halldóra Ólafsdóttir ................... 28181.00 
Halidóra Þórðardóttir ................. 7617.00 

Harriet Jónsson .........0.0000.0 000... 5702.00 
Hedvig Blöndal ....................... 3828.00 
Helga Arngrímsdóttir „................. 7010.00 
Helga Finnsdóttir ..................... 27171.00 
Helga Pétursdåttir ..................... 15000.00 
Helga I. Stefánsdóttir .................. 3828.00 
Henny Kristjánsson ...........000.000.0.. 6000.00 
Hildur Björnsdóttir .„................... 10014.00 

kr.   
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Hjaltlina Guðjónsdóttir ................ 15000.00 
Hlíf Böðvarsdóttir .........0.0.0.0.000.. 8678.00 
Hlín Johnson .......0000000.0. 0... 25853.00 
Hólmfríður Zoéga .......000000. 0... 11501.00 
Hrefna Ingimarsdóttir .................. 15232.00 
Hulda Þ. Björnæs ........00000 0. 0... 12017.00 
Ingibjörg Björnsdóttir ................. 7923.00 
Ingibjörg I. Briem ......0000.0 00... 6000.00 
Ingibjörg Guðmundsdóttir ............. 7630.00 
Ingibjörg Högnadóttir .................. 6000.00 
Ingibjörg Magnúsdóttir ........... 2... 8905.00 | 
Ingunn Hlíðar .........0.0000.00...000.. 9538.00 | 
Ingveldur Einarsdóttir ................. 8905.00 
Ingveldur Ólafsdóttir .............0..... 3808.00 | 
Jakobína Sigr. Torfadóttir ............. 5424.00 
Jóhanna Kr. Eggertsdóttir Briem ....... 1923.00 
Jóhanna Jónsdóttir ...............2..... 11320.00 
Jóhanna Linnet ..........0.0000. 0000... 7630.00 
Jóhanna Magnúsdóttir ................. 8905.00 
Jóhanna Pálmadóttir .................. 18018.00 
Jóhanna Þorsteinsdóttir ................ 9000.00 
Jóhanna Þorvaldsdóttir ................ 10000.00 
Jóna Jakobsdóttir ..........200000000.. 6509.00 
Jóna Jóhanna Jónsdóttir ............... 6000.00 
Jónasína E. Hallgrímsdóttir ............ 10936.00 
Jónheiður Eggerz ..............00..... 20029.00 
Jónína Jónsdóttir ...........0.0000.00... 7630.00 
Júlíana M. Jónsdóttir .................. 10303.00 
Karen Jónsson ........2000.00 00. 0... 12017.00 
Katrin Sveinsdóttir .................... 1923.00 
Klara Helgadóttir ..................... 9057.00 
Kristbjörg Sveinsdóttir „................ 7000.00 
Kristin Guðlaugsdóttir ................. 12000.00 
Kristín Guðmundsdóttir, ekkja Eggerts 

Eggertssonar ........0000000.... 0... 6009.00 
Kristin Guðmundsdóttir, vitavarðarekkja 3807.00 

Kristin Pálsdóttir ..................... 6367.00 
Kristín Sigurðardóttir .................. 6792.00 
Kristín Thorberg ............000.000... 4687.00 
Kristín Þórarinsdóttir ................. 11320.00 
Kristólína Kragh ..................00... 5077.00 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Gísla Lárus- 

SOMAT „2... 9606.00 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Jóns Gíslasonar 8000.00 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Skarphéðins 

Þorkelssonar .........000000 0000... 7923.00 
Lára Skúladóttir .........00000000.00... 6792.00 
Laufey Vilhjálmsdóttir ................. 30229.00 
Lilja Eyþórsdóttir ........000000 0... 18026.00 
Lovísa Sveinbjörnsson ......0.000000... 39759.00 
Magdalena Ásgeirsdóttir ............... 6000.00 
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Magnea Magnúsdóttir .................. 
Málfríður Árnadóttir ................... 
Málfríður Bjarnadóttir .............. … 
Målfridur Jónsdóttir .................. 
Margrét Árnadóttir ..................…… 
Margrét Ásmundsdóttir ................ 
Margrét Björnsdóttir ................... 
Margrét Jónsdóttir frá Hrauni ......... 
Margrét Jónsdóttir, vitavarðarekkja .... 
Margrét Lárusdóttir ................... 
Margrét Kr. Lárusdóttir ............... 
Margrét Þórðardóttir .................. 
María Guðlaugsson ...........0.0000.... 
María J. Klemenz ........0200000.0....... 
María Pétursdóttir ..........00.0..00.... 
María Thoroddsen .........0.00.00..0.. 
María Tómasdóttir ..........00.00.0.0.... 
Melitta Urbancic ............0000000.... 

Nanna Jónsdóttir ...........0..00000.00.. 
Nikólína Jóhennsdóttir ................ 

Oddný Pétursdóttir ...........000.00... 
Oktavía Sigurðardóttir ................. 
Ólafía Einarsdóttir .........00...0.00..... 
Ólafía Finnbogadóttir .................. 
Ólafía Jónsdóttir .......00.00000 0. 

Olga E. Jonsson .....00000000 000... 
Ólína Snæbjörnsdóttir ................. 
Ólína Þorsteinsdóttir .................. 
Ólöf Sigurðardóttir .........0..0.0.00.... 
Ólöf Sigurðardóttir, Akranesi .......... 
Ólöf Sigvaldadóttir .......0..00... 
Ragnheiður Bjarnadóttir ............... 
Ragnheiður Brynjólfsdóttir ............. 
Ragnhildur I. Bjarnadóttir „............. 
Ragnhildur Teitsdóttir ................ 
Ragnhildur Thorlacius ................ 
Ragnhildur Thoroddsen ................ 
Rannveig Tómasdóttir ................. 
Rigmor Ófeigsson .......20000 000... 
Rósa Eggertsdóttir ..................... 
Rósa Jónsdóttir ...............220000... 
Sesselja Þorsteinsdóttir Clausen ........ 
Sigríður Arnljótsdóttir ................. 
Sigríður Bjarnason ...........0.00.00.0.. 

Sigríður Björnsdóttir .................. 
Sigríður Einarsson ..........0..0.0.00... 
Sigríður Eiríksdóttir ................... 
Sigriður Finnbogadóttir ................ 
Sigríður Fjeldsted .................0.... 
Sigríður Gísladóttir .................... 

18. gr. 

1960 

  

4006.00 
4000.00 

8905.00 
12694.00 
6009.00 
4000.00 

8000.00 
10155.00 
10189.00 
3828.00 
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Sigríður Guðmundsdóttir .............. 3828.00 
Sigríður Jónsdóttir frá Vífilsstöðum ....19137.00 
Sigríður Jónsdóttir frá Hvítadal ....... 6367.00 
Sigríður Kjartansdóttir ................ 15232.00 
Sigríður Pétursdóttir .................. 11320.00 
Sigríður Snæbjörnsdóttir ............... 6367.00 
Sigríður Þorláksdóttir Arnórsson ...... 39056.00 
Sigrún Guðbrandsdóttir ................ 9057.00 
Sigurlaug G. Gröndal ...........00.20.. 5077.00 
Sigurlaug Þórey Þorsteinsdóttir ........ 11320.00 
Sólveig Árnadóttir .......200000.0..00.. 3828.00 
Sólveig Eggerz ........0000 0 33456.00 
Sólveig Pétursdóttir ...........0.0...... 11320.00 
Sólveig P. Sandholt .......0000000 0... 8000.00 
Stefanía Hjaltested ........0.0.0.00.00... 6367.00 
Stefanía Stefánsdóttir .................. 12452.00 
Steinunn Briem .......0000000 000... 15009.00 
Steinunn P. Eyjólfsson .......0000.00.. 6748.00 
Steinunn Jóhannesdóttir ............... 7617.00 
Súsanna Friðriksdóttir ................. 11320.00 
Sveinbjörg Kristinsdóttir ............... 10009.00 
Torfhildur Magnúsdóttir ............... 6006.00 
Una Guðmundsdóttir .........0...000.. 3815.00 
Una Jóhannesdóttir .............. FA 18000.00 
Unnur Guðjónsdóttir ...........000..... 20029.00 
Unnur Skúladóttir ........0000000000.0.. 12694.00 
Valborg Einarsson ............. AÐ 12694.00 
Valborg Haraldsdóttir .................. 10850.00 
Valgerður Björg Björnsdóttir .......... 15000.00 
Valgerður Halldórsdóttir ............... 18114.00 
Valgerður Helgadóttir ................. 10014.00 
Valgerður Jóhannsdóttir ............... 6867.00 
Valgerður Ólafsdóttir .................. 9057.00 
Vigdís G. Blöndal .........00.0000000.. 6367.00 
Viktoría Bjarnadóttir .................…… 1915.00 
Vilborg Bjarnadóttir ............0000.... 7244.00 
Vilborg Torfadóttir .............00000.. 3828.00 
Þóra L. Björnsson .....000.000.0...0.. 13585.00 
Þóra Hjartar ........00000000.00 00... 4528.00 
Þóra Jónasdóttir ......00.0000000.0.... 6509.00 
Þóra Magnúsdóttir ........00000000.... 8000.00 
Þóra Sigfúsdóttir ........0..0..0.0.00.0.. 5723.00 
Þóra Sigurðardóttir ...............0... 3828.00 
Þóra Skaftason .......02000000.0.. 0... 3828.00 
Þorbjörg Sigmundsdóttir ............... 12694.00 
Þórunn Hafstein ........2.0.0.000.0.0.. 5077.00 
Þórunn Pálsdóttir ...........00000000.. 12694.00 
Þórunn Þórðardóttir ........00.0.002... 2343.00 
Þorvalda Hulda Sveinsdóttir ............ 7923.00 
Þrúður I. Jónsdóttir ........00000.000... 6249.00 
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18. gr. 

kr kr. 

Þuríður Benediktsdóttir ................ 12732.00 
Þuríður Helgadóttir ............00..... 6000.00 
Þuríður Káradóttir .................... 14717.00 

- 2 569 533 

c. Barnastyrkur: 
Barn Árna sál. Helgasonar, héraðslæknis, Jó- 

hanna Margrét Árnadóttir, f. 1% 1924, sjúk- 

lingur ..........2.000000.0 non ener ensenseee 3 828 
5 878 920 

III. Framlag ríkissjóðs skv. 10. gr. 1. 64/1955 og 8. gr. l. 
66/1955 (áætlað) .........0..00.00000 000. 14 000 000 

IV. Framlag ríkissjóðs til lífeyrissjóðs hjúkrunarkvenna, 
skv. 12. gr. 1. 65/1955 .........000. 000... 0. 158 000 

V. Framlag ríkissjóðs til lífeyrissjóðs ljósmæðra, skv. 
1. gr. I. 114/1940 „...........0020 00 23 500 

VI. Framlag ríkissjóðs til grunnlauna- og vísitöluupp- 
bóta á lífeyri ..........000000 000. 5 400 000 

VII. Til greiðslu uppbóta á lífeyri og eftirlaun skv. 23. gr. 2 300 000 
VIII. Til uppbóta á eftirlaun eftirlaunaþega búsettra erlendis 140 000 

Samtals ... 28 447 147 

19. gr. 

Til óvissra útgjalda o. fl. er veitt: 

kr. kr. 

1. Til niðurgreiðslu á vöruverði .......0..00000 00... 302 900 000 
2. Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir ............. 5 000 000 
3. Útgjöld samkv. 22. og 24. gr. .....0.0000 0 5 000 000 
4. Fyrningar ............000..002n. 00 6 000 000 
5. Til óvissra útgjalda ............2.20000 0000... 5 000 000 

Samtals ... 323 900 000     
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I. Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum 
IL Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna 

. Útlagðir vextir og 

. Til ræktunar á jörðum ríkisins 
. Til byggingar skips vegna Vestmannaeyja og ná- 

. 1. Til viðbótarhúsnæðis við ríkisspítalana 
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III. KAFLI 

Eignahreyfingar. 

20. gr. 
  

Inn: 

Samtals ... 

Út: 

Afborganir lána ríkissjóðs og ríkisstofnana: 
1. Ríkissjóðslán: 

a. Innlend lán .......00000 0000... 12631672 

b. Lán í dönskum bönkum .......... 38060 
c. Lán í Bandaríkjunum ............ 189750 

2. Lán ríkisstofnana: 
Landssíminn (3. gr. A. 2) 2...cc00000 nn. 

afborganir af ýmsum lánum 
með ríkisábyrgð, sem eru í vanskilum (áætlað) .. 

. Til eignaaukningar landssímans (3. gr. A. 2) .... 
Til byggingar stjórnarráðshúss 
Til bygginga á jörðum ríkisins 

lægra hafna, og verði leitað samkomulags við Vest- 
mannaeyinga um stofnframlag og rekstur skipsins 

2. Til byggingar fávitahælis 
3. Til byggingar hjúkrunarkvennaskóla ........ 

Til byggingar nýrra vita og vitavarðabústaða ... 
Til flugvallagerðar og flugöryggistækja: 

- Reykjavíkurflugvöllur 
Örygg isþjónustan 
Ísafjörður 
Akureyri .......00000000 0. 
Raufarhöfn 
Egilsstaðir ............0...0.000 000. 
Norðfjörður 
Vestmannaeyjar 
Flugbrautalýsing ..............0.00 00... 
Vinnuvélar .......2.22220200000 0... 

sr... 

sr... 

sr .. 

NON NORN ONO 

sr. 
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1000 000   

  

kr kr. 

100 000 
500 000 

600 000 

12 859 482 

4 150 000 
———————! 17 009 482 

35 000 000 
5 500 000 
1000 000 
1 800 000 

190 000 

3 290 000 

4 503 000 
427 500 
250 000 

——!| 5 180500 
3 400 000 

1800 000 
2 000 000 
1200 000 
900 000 
120 000 
300 000 
300 000 
500 000 
300 000 
300 000   8 720 000



XI. 

XII. 
XIII. 

XIV. 
XV. 
XVI. 
XVII. 
XVIII. 
XIX. 
XX. 

XXI. 

XXII. 
XXIII. 

XXIV. 
XXV. 
XXVI. 
XXVII. 
XKVIII. 
XXIX. 
XXX. 
XXXI. 
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20. gr. 

kr. kr. 

Til viðbótarhúsnæðis vid rannsóknarstöðina á 
Keldum .........0.000. 0000 665 000 
Til sjúkraflugvalla ............0... 0000. 492 100 
1. Til byggingar heimavistarhúss við Menntaskól- 

ann á Akureyri ..........220200. 00... 300 000 
2. Til byggingar sjómannaskólans .............. 500 000 
3. Til byggingar kennarabústaðar á Hólum ..... 67 500 
4. Til byggingar menntaskólahúss á Laugarvatni 427 500 
5. Til byggingar Kennaraskóla Íslands ......... 2 000 000 
6. Til byggingar Garðyrkjuskólans á Reykjum .. 200 000 
7. Til framkvæmda á Hvanneyri samkvæmt 

ákvörðun landbúnaðarráðherra .............. 600 000 | 
——. 4095 000 

Til bygginga á prestssetrum .............00..... 1865 000 
Til greiðslu heimtaugargjalda á presissetrum .... 144 000 
Til útihúsa á prestssetrum ............2222222.… 734 000 
Til byggingar embættisbústaða héraðsdómara ... 513 000 
Til byggingar lögreglustöðvar í Reykjavík ...... 1000 000 
Til byggingar lögreglustöðvar á Keflavíkurflugvelli 200 000 
Til að lána til kaupa á dieselrafstöðvum að fengn- 
um tillögum raforkuráðs ...................0... 205 000 
Til byggingar dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn 
og unglinga ................0.00.. 0... vn. 342 000 
Til byggingar tilraunagróðurhúss að Varmá ..... 95 000 
Til atvinnu- og framleiðsluaukningar, þar af 4 millj. 
kr. til samgöngubóta á landi, eftir ákvörðun 5 
manna nefndar, er kosin skal hlutfallskosningu í 
sameinuðu Alþingi ............00000 0000... 14 000 000 
Til byggingarsjóðs Listasafns Íslands ........... 500 000 
Til byggingar embættisbústaða fyrir dýralækna .. 342 000 
Til aukningar landhelgisgæglu .................. 8 750 000 
Til kaupa á biskupsbústað ...................... 300 000 
Til byggingar starfsmannahúss að Bessastöðum . 330 000 
Til að byggja eina hæð ofan á Arnarhvál ...... 500 000 
Til endurbyggingar á Borg á Mýrum ........... 300 000 
Til kaupa á jarðbor fyrir Norðurland .......... 1000 000 

Samtals ... 117 462 082       
A 14 

1960 

12 

31. marz
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12 21. gi 

31. marz I. Rekstrar 

| kr kr. 

| Tekjur: 
2. gr. (Skattar og tollar ...........0000. 0... 1 222 300 000 

3. gr. A. (Tekur af rekstri ríkisstofnana ................ 262 900 000 
— B. (Tekjur af fasteignum ríkissjóðs .............. 10 000 

4. gr. Tekjur af bönkum og vaxtatekjur ............ 2 293 000 

5. gr. lÓvissar tekjur ..........0..0.0.. nn. 13 700 000 

| 

| 
| 
| 
| 
I 

| 
Samtals ... 00 1501 203 000 

II. Sjóð 

kr. 

Inn: 
2.—5. gr. | Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti ................... 1500 203 000 

Aðrar innborganir: 
20. gr. I. | Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum o. fl. ............ 100 000 

— I. | Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna ..............0... 500 000 

Samtals ... (1501 803 000     
  

am
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Yfirlit. 12 

yfirlit. 21. ør. 31. marz 

| kr. kr. 

Gjöld 
7. gr. Vextir „0... 9 878 739 
8. gr. Kostnaður við æðstu stjórn landsins .......... 1473 210 
9. gr. Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkis- 

reikninga „............... 0 10 550 000 
10. gr. Til ríkisstjórnarinnar ..........0.0.000000.0... 42 081 586 
11. gr. A. | Dómgæzla og lögreglustjórn .................. 76 144 631 
— B. (Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta o. fl. 27 916 777 
— C. |Sameiginlegur kostnaður við embætlisrekstur .. 1750 000 105 811 408 

12. gr. Til læknaskipunar og heilbrigðismála ........ 44 803 992 
13. gr. A. |Vegamál ...........0... 02... 90 964 408 
— B. (Samgöngur á sjó ...........00000 00. 19 341 500 
— C. | Vitamál og hafnargerðir ...................... 26 144 921 
— D. (Flugmál .................0 0000 9513 984 
— E. (Veðurþjónusta ............0...0000 0... 4 481 307 
— F. Ýmis mál ..............0 0. … 4114 825 154 560 945 

14. gr. A. |Kennslumål .............0. 0000... 166 582 572 
— B. | Til opinberra safna, bókaútsáfu og listastarfsemi … 12563918. 179 146 490 

15. gr. Kirkjumål ................0. 0. 13 392 206 
16. gr. A. |Landbúnaðarmál ............0.0..00.... 00. 79 501 732 
— B. |Sjávarútvegsmál ..........0....000 0... 19 748 389 

— C. (Iðnaðarmál ................00000000 00. 4 403 000 
— D. (Raforkumál .............0.0..0. 0000. 36 561 664 
— E. | Rannsóknir í þágu atvinnuveganna o. fl. ...... — 8796 523 149 011 308 

17. gr. Til félagsmála ...........0.00.0 00. 320 665 129 
18. gr. Til eftirlauna og styrktarfjár ................. 28 447 147 
19. gr. Til óvissra útgjalda o. fl. .................... | 323 900 000 

Rekstrarafgangur ... 117 480 840 

Samtals ... 4. 1501 203 000 

yfirlit. 

kr. 

| Ut: 
7.—19. gr. | Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstrarreikningi ................ 1383 722 160 

Aðrar útborgamir: 
20. gr. Afborganir lána, greiðslur vegna ríkisáb. og til eignaaukningar 117 462 082 

Greiðslujöfnuður ... 618 758 

  Samtals ...| 1501 803 000      
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12 
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IL 
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XIL 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 
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22. gr. 
Rikisstjorninni er heimilt: 

I. Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé því, sem aflað er með samkomum 

og rennur til eflingar slysavörnum hér við land. 
Að sera 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 1960 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 1959 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 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 fyrir Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna lán allt að 400 þús. 
dollara til að reisa hraðfrystistöð í Hollandi, við þeim lánskjörum og 
gegn þeim tryggingum, sem ríkisstjórnin telur viðunandi. 
Að lána eða ábyrgjast lán að upphæð 1.2 millj. kr. til útsölu Fríhafnar- 
innar á Keflavíkurflugvelli. 
Að ábyrgjast allt að 7.5 millj. kr. lán fyrir Síldarverksmiðjur ríkisins til 
aukningar á geymslurými fyrir bræðslusild hjá verksmiðjunum á Raufar- 
höfn, svo og til byggingar löndunarbryggju þar á staðnum og upp- 
setningar nýrra löndunartækja. 
Að ábyrgjast allt að 1.4 millj. kr. lán fyrir Sildarverksmiðjur ríkisins til 
að koma upp viðbótartækjum við soðvinnslustöð verksmiðjanna á 
Siglufirði. 
Að ábyrgjast allt að 500 þús. kr. lán fyrir síldarverksmiðjurnar í Krossa- 
nesi og á Hjalteyri vegna leigu á skipum til síldarflutninga frá fjar- 
lægum sildarmiðum. 
Að ábyrgjast gegn þeim tryggingum, er hún metur gildar, allt að 10 
millj. kr. lán til endurbóta á síldarverksmiðjum á Austurlandi, enda 

verði umbæturnar gerðar í samráði við ríkisstjórnina. 
Að ábyrgjast allt að 1 millj. kr. lán fyrir Sildarverksmiðjur ríkisins til 
byggingar lýsisgeyma og mjölhúss við síldarverksmiðju S. R. á Húsavík.
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XVIII. Að ábyrgjast allt að 10 millj. kr. lán fyrir skipasmíðastöðvar til båta- 12 
smíða innanlands, gegn þeim tryggingum, er hún metur gildar, enda 31. marz 
greiðist lánið að fullu af stofnláni, sem Fiskveiðasjóður Íslands veitir. 
Ríkisstjórnin setur að öðru leyti nánari skilyrði um ábyrgðir þessar. 

XIX. Að ábyrgjast fyrir Bæjarútgerð Akraness allt að 2 millj. kr. af kaup- 
verði togarans Akureyjar, gegn þeim tryggingum, er hún metur gildar. 
(Endurveiting.) 

XX. Að gefa eftir aðflutningsgjöld af snjóbifreiðum og sjúkrabifreiðum til 
almenningsnota. 

XXI. Að endurgreiða aðflutningsgjöld af brennsluolíum til veðurathugunar- 
skipa í Norðurhöfum. 

XKII. Að endurgreiða toll af maniókamjöli, sem flutt verður inn á árinu til 
skepnufóðurs. 

XXIII. 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. 

XKIV. Að endurgreiða aðflutningsgjöld af efni í pappaumbúðir um mjólk, að 
því leyti sem þau eru hærri en aðflutningsgjöld af mjólkurflöskum. 

KXV. Að ákveða, að ef rekstur flugmálanna verður hagkvæmari en gert er 
ráð fyrir á 13. gr. D., sé heimilt að nota þann mismun til flugvallagerðar 
á árinu 1961. 

XXVI. Að heimila Ríkisútvarpinu að verja allt að 1.1 millj. kr. af tekjuafgangi 
sínum til að bæta hlustunarskilyrði á Austfjörðum. (Endurveiting). 

KXVII. Að leyfa Tóbakseinkasölu ríkisins að setja merki Landgræðslusjóðs á 
vindlingapakka, eftir nánari ákvörðun fjármálaráðuneytisins, og greiða 
sjóðnum allt að 30 aurum af hverjum vindlingapakka, er hún selur með 
merki sjóðsins. 

XXVIII. 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. 

XXIX. 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. 

XXX. Að kaupa í samráði við jarðhitadeild raforkumálaskrifstofunnar jarð- 
bor, sem notaður verði til jarðhitarannsókna á Norðurlandi. (Endur- 
veiting.) 

XXXI. Að semja um smíði eða kaup nýs vitaskips, og verði við þá samninga 
höfð hliðsjón af því, að skipið verði jafnframt nothæft til landhelgis- 

sælu og björgunarstarfa. 

XXXIL Að kaupa sanddæluskip, ef viðunandi samningar nást. 
XXXIII. Að ákveða, að ein króna af tekjum landssímans af hverju seldu skraut- 

eyðublaði heillaskeyta skuli renna til Krabbameinsfélags Íslands. 

XKKIV. Að taka að sér að greiða eftirstöðvar af svonefndum þurrafúalánum og 
sefa útvegsmönnum eftir kröfurnar. 

XXXV. Að endurgreiða aðflutningsgjöld af vísindatækjum, sem inn eru flutt í 
sambandi við rannsóknir alþjóðanefndar jarðeðlisfræðiársins. Sama gildir 
um nauðsynlegt rekstrarefni tækjanna. 

XXXVI. Að verja af rekstrarafsangi Viðtækjaverzlunar ríkisins til þess að greiða 
áfallinn rekstrarhalla Þjóðleikhússins. 

KKKVII. Að selja húseignina Leifsgötu 16 í Reykjavík, ef viðunandi boð fæst. 
XXXVIII. Að taka allt að 3 millj. kr. lán vegna aukningar á húsnæði ríkisspítalanna.
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XXXIX. Að taka erlent lán að upphæð allt að 1.2 millj. dollara, eða jafnvirði í 
annarri mynt, til hafnargerðar í Þorlákshöfn. 

XL. Að verja allt að 6 millj. kr. til samgöngubóta á Mýrdalssandi. 
XLI. Að ábyrgjast gegn þeim tryggingum, er hún metur gildar, allt að 1.8 millj. 

kr. lán til Skipasmíðastöðvarinnar Dröfn í Hafnarfirði til endurbóta 
á dráttarbraut. 

XLII. Að ábyrgjast allt að 3 millj. kr. lán fyrir skipasmíðastöð M. Bernharðs- 
son h/f á Ísafirði vegna byggingar nýrrar dráttarbrautar, við þeim láns- 
kjörum og gegn þeim tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. 

XLIII. Að ábyrgjast fyrir Slippfélagið h/f í Reykjavík allt að 3 millj. kr. lán 
til byggingar nýrrar dráttarbrautar gegn tryggingum, sem ríkisstjórnin 
metur gildar. 

XLIV. Til þess að stuðla að því, að framvegis verði haldið uppi gistihúsrekstri 
að Hótel Borg í Reykjavík, að falla frá innheimtu stimpil- og þinglesturs- 
gjalda í sambandi við kaup h.f. Hótel Borg á húseigninni ásamt fylgifé. 
Ríkisstjórnin getur sett þau skilyrði fyrir niðurfelling gjaldanna, er hún 
telur nauðsynleg, þar á meðal að gjöldin skuli kræf, ef hætt verður að 
nota fasteign þessa sem gistihús. 

XLV. Að selja flugskýli flugmálastjórnarinnar á Ísafirði við því verði og 
greiðslukjörum, sem ríkisstjórnin telur hagstæð. Andvirði skýlisins 
verði varið til flugvallagerðar við Ísafjörð. 

XLVI. Að ábyrgjast fyrir Þorvald Guðmundsson forstjóra allt að 20 millj. kr. 
lán, eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, til þess að 
reisa gistihús í Reykjavík. Eigi má þó ábyrgðarfjárhæð fara fram úr 
80% af stofnkostnaði. Enn fremur er það skilyrði sett, að ríkissjóður 
fái 1. veðrétt í byggingunni ásamt húsbúnaði og aðrar tryggingar, sem 
ríkisstjórnin metur gildar. 

XLVII. Að ábyrgjast fyrir Siglufjarðarkaupstað allt að 1 millj. kr. rekstrarlán 

vegna síldarverksmiðjunnar Rauðku. 
XLVIII. Að verja allt að 3.5 millj. króna af andvirði eigna Fiskiðjuvers ríkisins 

til að fullgera og búa tækjum þann hluta Rannsóknastofnunar sjávar- 
útvegsins, sem ætlaður er fyrir tilraunir með nýjar og endurbættar 
vinnsluaðferðir, prófun tækja og kennslu fyrir verkstjóra og matsmenn 

í fiskiðnaði. 
XLIX. Að hefja byggingu æfingarskóla fyrir Kennaraskóla Íslands í samvinnu 

við Reykjavíkurbæ, þannig að ríkissjóður greiði % kostnaðarins, en 
Reykjavíkurbær % hluta. 

L. Að gefa Rauða Krossi Íslands eftir skuld, að upphæð 45 þús. kr., vegna 

kaupa á dieselljósasamstæðu hjá sölunefnd varnarliðseigna árið 1953. 
LI. Að kaupa bókasafn séra Helga Konráðssonar prófasts fyrir allt að 250 

þús. kr., enda náist samkomulag við aðila í Skagafirði um að greiða 
allt að % hlutum af andvirði safnsins og um ráðstöfun þess til fræði- 
iðkana á þann hátt, sem ríkisstjórnin telur viðunandi. 

23. gr. 
Auk þeirra uppbóta, sem greiddar voru á árinu 1959 á lífeyri úr lífeyrissjóði 

starfsmanna ríkisins, lífeyrissjóði barnakennara og lífeyrissjóði hjúkrunarkvenna 
og greiddar skulu framvegis, eftir því sem við getur átt, er heimilt frá 1. febr. 1960 
að greiða sérstaka uppbót til elli-, örorku- og ekkjulifeyrisþega sjóða þessara. 

Uppbót þessi má nema allt að 20% af lífeyrisgreiðslim og greiðslum skv. 18. 
gr. fjárlaga, þó ekki meira en 500 kr. á mánuði fyrir hvern lífeyrisbega. Hlutað- 
eigandi lífeyrissjóðir greiða uppbót þessa gegn endurgreiðslu úr ríkissjóði og frá 

hlutaðeigandi launagreiðendum,
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Slíka uppbót er og heimilt að greiða öðrum þeim, sem njóta greiðslna samkv. 
18. gr. fjárlaga, úr lífeyrissjóði ljósmæðra og lifeyrissjóði alþingismanna, enda 
eigi þeir ekki rétt á samsvarandi bótahækkun samkvæmt lögum um almannatrygg- 

ingar. 

24. gr. 
Ef lög verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1960 og hafa í för með 

sér tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og gjaldamegin 
samkvæmt þeim lögum. Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, 
öðrum en fjárlögum, tilskipunum, forsetaúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörð- 
unum, gilda aðeins fyrir fjárhagstímabilið. 

Gjört að Bessastöðum, 31. marz 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Gunnar Thoroddsen . 

LÖG 
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. 
1. mgr. 3. gr. orðist svo: 
Ráðherra skipar, að fengnum tillögum tryggingaráðs, forstjóra Tryggingastofn- 

unar ríkisins, og að fengnum tillögum forstjóra og tryggingaráðs, skrifstofustjóra, 
tryggingayfirlækni, sem jafnframt er deildarstjóri sjúkratrvggingadeildar, aðra deild- 
arstjóra, tryggingafræðing, aðalgjaldkera og tryggingalækni, tryggingayfirlækni til 

aðstoðar. 

2. gr. 
10. gr. 2. og 3. mgr. orðist svo: 

Bætur skulu vera fjórðungi (25%) lægri á öðru verðlagssvæði en á 1. verðlags- 

svæði, sbr. þó 16., 19. og 20. gr. 
Iögjöld skulu vera hlutfallslega lægri á öðru verðlagssvæði en á fyrsta verð- 

lagssvæði, miðað við bótafjárhæðir hvors verðlagssvæðis, aðrar en fjölskyldubóta- 

fjárhæðir. 

3. gr. 
13. gr. 2. mgr. orðist svo: 
Árlegur ellilifeyrir er sem hér segir, sbr. þó 22., 23. og 76. gr. 3. mgr. 

1. verðlagssvæði 2. verðlagssvæði 

Fyrir hjón, þegar bæði fá lifeyri ............... kr. 25920.00 — kr. 19440.00 
Fyrir einstaklinga ...........00.00000 000... .. — 14400.00  — 10800.00 

1960 

12 

31. marz 

13 

31. marz
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15. gr. ordist svo: 
Greiða má eiginkonum elli- og örorkulifeyrisþega makabætur allt ad 80% óskerts 

einstaklingslifeyris, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

5. gr. 
16. gr. orðist svo: 
Fjölskyldubætur skulu greiddar foreldrum með hverju barni, þar með talin 

stjúpbörn og kjörbörn, sem eru á fullu framfæri foreldranna. 
Við ákvörðun fjölskyldubóta skulu ekki talin með þau börn í fjölskyldunni, 

sem eiga framfærsluskyldan föður utan hennar. 
Greiða má fósturforeldrum fjölskyldubætur með fósturbarni, ef fullvíst er, að 

barnið sé á framfæri þeirra og hafi verið talið á framfæri þeirra samkvæmt skatt- 
framtali undanfarin þrjú ár, enda ekki verið talið jafnframt á framfæri annars. 
Stytta má tímabil þetta, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, svo sem ef barn er 
tekið í fóstur á fyrsta aldursári. 

Árlegar fjölskyldubætur með hverju barni skulu vera eins á 1. og 2. verðlags- 
svæði, kr. 2600.00. 

6. gr. 
17. gr. 6. og 7. mgr. orðist svo: 
Árlegur barnalífeyrir með hverju barni skal vera kr. 7200.00 á 1. verðlagssvæði 

og kr. 5400.00 á 2. verðlagssvæði. 
Heimilt er að hækka barnalifeyri vegna munaðarlausra barna um allt að 100%. 

7. gr. 
18. gr. 1. og 2. mgr. orðist svo: 
Mæðralaun skulu greidd ekkjum, ógiftum mæðrum og fráskildum konum, sem 

hafa eitt eða fleiri börn undir 16 ára aldri á framfæri sínu. 
Árleg mæðralaun skulu vera sem hér segir: 

1. verðlagssvæði 2. verðlagssvæði 

Með einu barni ...........0.0200 0000... kr. 1400.00 kr. 1050.00 
Með tveim börnum ..........000000. 000... —  1200.00  —- 5400.00 
Með þrem börnum og fleirum .................… — 14400.00  — 10800.00 

8. gr. 
19. gr. orðist svo: 
Fæðingarstyrkur skal vera kr. 2160.00 við hverja fæðingu. 

9. gr. 
20. gr. orðist svo: 
Hver sú kona, sem verður ekkja innan 67 ára aldurs, á rétt á bótum í þrjá 

mánuði eftir lát eiginmanns hennar, kr. 1440.00 mánaðarlega. 
Ef ekkja hefur barn, yngra en 16 ára, á framfæri sínu, á hún enn fremur rétt 

á bótum 9 mánuði í viðbót, kr. 1080.00 mánaðarlega. 

10. gr. 
23. gr. 4. mgr. Í stað „7%“ komi: 10%. 

11. gr. 
24. gr. orðist svo: 
Útgjöld vegna greiðslu fjölskyldubóta, samkvæmt 16. gr., greiðist að fullu úr 

ríkissjóði.
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Önnur útgjöld lifeyristrygginganna skulu eftirtaldir aðilar bera, og skulu fram- 13 

lög og iðgjöld þeirra ákveðin með það fyrir augum, að kostnaðurinn skiptist í 31. marz 

þeim hlutföllum, er hér greinir: 
Ríkissjóður 36%. 
Hinir tryggðu 32%. 
Sveitarsjóðir 18%. 
Atvinnurekendur 14%. 2

0
5
 

12. gr. 

27. gr. 1. mgr. orðist svo: 
Iðgjöld, samkvæmt b-lið 24. gr., greiða allir, sem búsettir eru í landinu, 16—67 

ára að aldri. Undanþegnir gjaldskyldu eru þeir, sem hvorki greiða útsvar né eignar- 

skatt og hafa notið bóta samkvæmt þessum kafla, annarra en fjölskyldubóta, mæðra- 

launa eða fæðingarstyrks, tvo mánuði eða lengur eða dvalizt hafa í sjúkrahúsi eða 

hæli á kostnað trygginganna eða ríkisframfærslunnar jafnlangan tíma á skattárinu. 

13. gr. 

28. gr. 1. mgr. b-liður orðist svo: 

Tveimur fimmtu hlutum í hlutfalli við hreinar tekjur einstaklinga og félaga í 

umdæminu samkvæmt síðasta skattframtali. 
28. gr. 2. mgr. a-liður orðist svo: 

Einn þriðji skiptist í beinu hlutfalli við hreinar tekjur einstaklinga og félaga í 

sveitarfélaginu árið áður. 

14. gr. 

3. málsliður 1. mgr. 31. gr. orðist svo: 

Ef atvik að slysinu eru óljós eða mál ekki nægilega upplýst eða ástæða til að 

ætla, að slysið hafi orðið af hirðuleysi eða lélegum útbúnaði, svo og ef Trygginga- 

stofnunin eða annar hvor aðila, atvinnurekandi eða hinn slasaði eða fyrirsvarsmaður 

hans, óskar þess, skal lögreglustjóri rannsaka málið fyrir rétti. 

15. gr. 

2. mgr. 35. gr. orðist svo: 

Nú veldur slys óvinnuhæfni skemur en 10 daga, en hefur þó í för með sér 

sjúkrakostnað, sem ekki fæst greiddur af hlutaðeigandi sjúkrasamlagi, og getur þá 

tryggingaráð heimilað greiðslu á slíkum kostnaði í hverju einstöku tilfelli. 

16. gr. 

3. mgr. 36. gr. orðist svo: 

Dagpeningar eru kr. 60.00 á dag fyrir einhleypan mann eða konu, kr. 68.00 fyrir 

kvæntan mann eða gifta konu og kr. 8.00 fyrir hvert barn á framfæri, allt að 

þremur. 

17. gr. 

38. gr. orðist svo: 

Ef slys veldur dauða innan eins árs frá því, er það bar að höndum, skal greiða 

dánarbætur sem hér segir: 

a. Ekkja eða ekkill, sem var samvistum við hið látna eða á framfæri þess, hljóta 

kr. 90000.00. Ef ekkja eða ekkill eru 50 ára eða eldri, eða hafa tapað 50% eða 

meiru af starfsorku sinni, greiðist auk þess lífeyrir til dauðadags, kr. 14400.00 

á ári miðað við 100% örorku eða 67 ára aldur. Lífeyrir lækkar um 2% fyrir 

hvert 1%, sem vantar á fulla örorku, eða 6% fyrir hvert ár eða brot úr ári, 

sem vantar á, að hlutaðeigandi sé 67 ára, sbr. þó 21. gr. 2 mgr. 
A 15
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13 hb. Barnalifeyrir, kr. 7200.00 fyrir hvert barn, sbr. að öðru leyti 17. gr. 
31. marz c. Barn eldra en 16 ára, sem var á framfæri hins látna vegna örorku, þegar slysið 

bar að höndum, fær bætur, eigi minni en kr. 20000.00 og allt að kr. 60000.00 
eftir því, að hve miklu leyti það naut stuðnings hins látna við fráfall hans. Þó 
greiðast ekki bætur, ef örorka er minni en 33%. Sama gildir um systkini hins 
látna, þegar eins stendur á. 

d. Foreldri hlýtur eigi minni bætur en kr. 20000.00 og allt að kr. 60000.00 eftir því, 
að hve miklu leyti það naut stuðnings hins látna við fráfall hans. 
Bætur samkvæmt a-, c- og d-liðum skulu eigi lægri vera samanlagt en kr. 30000.00 

fyrir hvert einstakt slys. Nú lætur hinn látni ekki eftir sig aðstandendur, sem rétt 
eiga til bóta samkvæmt þessum stafliðum, og skal þá bæta slysið með kr. 30000.00, 
sem skiptist á milli barna hins látna, er njóta lífeyris samkvæmt b-lið, ef fyrir 
hendi eru, ella til dánarbús hans. 

Um fósturbörn, sbr. 16. gr. 3. mgr., og fósturforeldra, gildir sama og um börn 
og foreldra. Tryggingaráð úrskurðar hvoru skuli greiða, foreldri eða fósturforeldri, ef 
hvort tveggja er á lífi. 

Frá dánarbótum, sem greiddar eru vandamönnum, ber að draga þær örorku- 
bætur, er greiddar hafa verið samkvæmt 37. gr. vegna sama slyss. Lífeyrisgreiðslur, 
sem inntar hafa verið af hendi, koma ekki til frádráttar. 

18. gr. 
39. gr. falli niður. Í stað hennar komi ný grein, er verði 39. gr., svo hljóðandi: 
Verði breyting á dagvinnukaupi almennra verkamanna í Reykjavík, er ráðherra 

heimilt, að fengnum tillögum tryggingaráðs, að breyta dagpeningum samkvæmt 36. gr. 
og eingreiðslum samkvæmt 38. gr. í samræmi við það. 

19. gr. 
49. gr. 1. mgr. orðist svo: 

Framlag ríkissjóðs til sjúkratrygginganna, samkvæmt 58. gr., greiðir Trygginga- 
stofnun ríkisins til héraðssamlaganna, þar sem þau eru, ella til hlutaðeigandi sjúkra- 
samlass. 

20. gr. 
53. gr. 4. mgr. orðist svo: 

Sjúkradagpeningar skulu ekki vera lægri en kr. 24.00 á dag fyrir einhleypan 
mann eða konu, kr. 30.00 fyrir kvæntan mann og gifta konu, sem er fyrirvinna 
heimilis, og kr. 6.00 fyrir hvert barn á framfæri, allt að þremur. 

21. gr. 
58. gr. orðist svo: 
Ríkissjóður greiði framlag til sjúkrasamlaga, sem nemur upphæð greiddra ið- 

gjalda að viðbættum %0 hluta (110%). Hlutaðeigandi sveitarsjóður greiðir framlag 
til sjúkrasamlagsins, sem nemur helmingi (50%) greiddra iðgjalda. Greiðast fram- 
lög þessi ársfjórðungslega eftir á og miðast í hvert sinn við greidd iðgjöld á næsta 
ársfjórðungi á undan. 

Þar sem iðgjöld til sjúkrasamlaga eru greidd í einu lagi fyrir hálft ár eða heilt 
ár, greiðast framlögin í samræmi við það. 

22. gr. 
66. gr. 1. mgr. orðist svo: 
Bætur skal greiða mánaðarlega eftir á. Þó má greiða sjúkrabætur og dagpen- 

inga fyrir styttri tíma, og ekki er skylt að greiða eins og tveggja barna fjölskyldu- 
bætur oftar en fjórum sinnum á ári. Enn fremur má greiða bætur eftir á fyrir 
lengri tíma en einn mánuð, þar sem samgöngur eru erfiðar.
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23. gr. 
76. gr. 2. mgr. ordist svo: 
Nú sækir maður til sveitarstjórnar um, að sveitarsjóður greiði fyrir hann iðgjöld 

hans, sakir þess að hann sé ekki fær um það af eigin rammleik, og tekur þá sveitar- 
stjórn ákvörðun um umsóknina með tilliti til ástæðna hlutaðeiganda. Þó á iðgjalds- 
greiðandi, sem ekki ber að greiða eignarskatt, jafnan rétt á því, að sveitarsjóður 
greiði fyrir hann iðgjald samkvæmt 27. gr., ef hreinar tekjur hans næsta ár á undan 
hafa eigi verið hærri en kr. 11150.00, ef um einstakling er að ræða, kr. 20350.00, ef 
um hjón er að ræða, og kr. 5300.00 til viðbótar fyrir hvern ómaga á framfæri, og 
má eigi krefja hann um hærri hluta iðgjaldsins en svo, að nemi helmingi þeirra 
hreinu tekna, sem umfram verða, unz fullu iðgjaldi er náð. Greiðir sveitarsjóður 
það, sem á vantar fullt iðgjald. Nú greiðir sveitarsjóður iðgjald samkvæmt þessari 
málsgrein, og ákveður sveitarstjórn þá, hvort og á hvern hátt hún krefur hann um 

endurgreiðslu. Ákvæði þessarar málsgreinar taka aðeins til launþega og einyrkja. 

24. gr. 
1. málsl. d-liðar 82. gr. laganna orðist svo: 

allt að 600 þúsund krónur á ári í utanfararstyrki sjúklinga samkvæmt fjár- 

lögum, framlag til læknisvitjanasjóða, er starfa samkvæmt lögum nr. 59 1942, og 

sjúkrasamlaga, sem verða fyrir óvenjulegum gjöldum vegna sjúkraflutninga og 

læknisvitjana og starfa í héruðum, þar sem ekki eru læknisvitjanasjóðir. 

25. gr. 

Fyrir orðin „kr. 300.00 á mánuði“ í 84. gr. laganna komi: kr. 600.00 á mánuði. 

26. gr. 
Aftan við lögin bætast ný ákvæði til bráðabirgða, svo hljóðandi: 

Tryggingastofnun ríkisins er, þar til öðruvísi verður ákveðið, heimilt að fresta 

að veita viðurkenningu sérstökum lífeyrissjóðum, sem stofnaðir hafa verið eða 

stofnaðir kunna að verða til þess að láta í té elli-, örorku-, ekkju- og barnalifeyri. 

Tryggingastofnun ríkisins skal ákveða iðgjöld sjúkrasamlaga til samræmis við 

ákvæði 21. gr. laga þessara. 

27. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Bætur lífeyristrygginganna skulu greiðast samkvæmt lögum þessum frá 1. febrúar 

1960, nema fjölskyldubætur, sem fyrst greiðast samkvæmt lögum þessum frá 1. apríl 

1960. Þá skulu ákvæði 11. gr. um framlög vegna fjölskyldubóta og önnur framlög 

til lífeyristrygginga gilda frá 1. janúar 1960, ákvæði 21. gr. um iðgjöld og framlög 

til sjúkrasamlaga gilda um iðgjöld og framlög fyrir tíma eftir 31. desember 1959, 

og ákvæði 23. gr. gilda frá 1. janúar 1960. 

Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 68 1958, um breyt. á 1. nr. 24 29. marz 

1956, um almannatryggingar, lög nr. 69 1958, um breyt. á 1. nr. 33 29. maí 1958, 

um útflutningssjóð o. fl, 2. málsl. 1. gr. laga nr. 1 1959, um niðurfærslu verðlags 

og launa o. fl., og lög nr. 27 1959, um breyt. á 1. nr. 24 29. marz 1966, um almanna- 

tryggingar. 

Gjört í Reykjavík, 31. marz 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Emil Jónsson. 
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LOG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæði alþjóða- 

samnings, er gerður var 24. janúar 1959, um fiskveiðar á norð- 

austurhluta Atlantshafs, ásamt viðbæti. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða með auglýsingu, að ákvæðin í alþjóða- 

samningi, er gerður var í London 24. janúar 1959, milli Íslands, Belgíu, Bretlands, 
Danmerkur, Frakklands, Hollands, Írlands, Noregs, Póllands, Portúgals, Ráðstjórn- 
arríkjanna, Sambandslýðveldis Þýzkalands, Spánar og Svíþjóðar, um fiskveiðar á 
norðausturhluta Atlantshafs, skuli ganga í gildi. Enn fremur er ráðherra heimilt að 
setja frekari reglur, er þurfa þykir, til þess að framfylgja samningi þessum. 

Samningurinn er prentaður í þýðingu á íslenzku með lögum þessum ásamt 

vidbæti. 
Ríkisstjórninni er heimilt að setja ákvæði í reglugerð í samræmi við samn- 

inginn. 

2. gr. 
Brot á reglum, sem settar verða samkvæmt 1. gr. laga þessara, og ákvæðum 

samningsins, varða sektum frá 500.00 til 20 000.00 krónum, nema þyngri refsing 
liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 30. marz 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Fylgiskjal. 

SAMNINGUR 
UM FISKVEIÐAR Á NORÐAUSTUR- 

HLUTA ATLANTSHAFS. 
London, 24. janúar 1959. 

Ríki þau, sem eru aðilar að samningi 
þessum, hafa í því skyni að tryggja vernd- 
un fiskstofna og hagnýtan rekstur fisk- 
veiða á norðausturhluta Atlantshafs og 
aðliggjandi hafsvæðum, vegna sameigin- 
legra hagsmuna sinna orðið ásátt um eft- 
irfarandi: 

  
Emil Jónsson. 

THE NORTH-EAST ATLANTIC 
FISHERIES CONVENTION 

London, January 24, 1959. 

The States Parties to this Convention 
Desiring to ensure the conservation of 

the fish stocks and the rational exploita- 
tion of the fisheries of the North-East 
Atlantic Ocean and adjacent waters, 
which are of common concern to them; 
have agreed as follows:



1. gr. 
1. Svæði það, sem samningur þessi nær 

til (og hér eftir nefnist „samnings- 

svæðið“) skal ná til hafsvæða 

a. innan þess hluta Atlantshafs og 
Íshafs og aðliggjandi hafa, er 
liggja norðan við 36. gráðu norð- 
urbreiddar og milli 42. gráðu vest- 
urlengdar og 51. gráðu austur- 
lengdar að undanteknu 
i. Eystrasalti og Beltunum sunn- 

an og austan við línur dregnar 
milli Hasenörehöfða og 
Gniben-odda, milli Korshage 

og Spodsbjerg og milli Gilbjerg- 
höfða og Kullen, svo og 

ii. Miðjarðarhafi og aðliggjandi 
hafsvæðum þangað sem sker- 
ast 36. breiddargráða og vest- 
urlengdarbaugurinn 5” 36. 

hb. á Atlantshafi norðan 59. gráðu 
norðurbreiddar og milli 44. og 42. 
gráðu vesturlengdar. 

- Samningssvæðinu skal skipt í svæði, 
og eru mörk þeirra greind í viðbæti 
við samning þennan. Gera má breyt- 
ingar á svæðum þessum í samræmi 
við ákvæði 4. liðs 5. greinar samn- 
ings þessa. 

. Í samningi þessum merkja eftirtalin 
orð það, sem hér segir: 
a. „Skip“ merkir hvert það skip eða 

bát, sem notað er til fiskveiða eða 
hagnýtingar afla og skráð er á 
landsvæði samningsríkis, eigend- 
ur búsettir þar, eða ber fána þess 

og 

b. „Landsvæði“ merkir í sambandi 
við sérhvert samningsríkjanna 

i. landsvæði innan samnings- 
svæðisins eða liggjandi að því, 
sem samningsríki hefur á 
hendi alþjóðleg samskipti fyr- 
ir. 
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b. the expression 

Article 1 

applies (hereinafter referred to as 
„the Convention area“) shall be all 

waters which are situated 
a. within those parts of the Atlantic 

and Arctic Oceans and their 
dependent seas which lie north of 
36? north latitude and between 42? 
west longitude and 51” east longe- 
tude, but excluding 
i. the Baltic Sea and Belts lving 

to the south and east of lines 
drawn from Hasenore Head to 
Gniben Point, from Korshage 
to Spodsbierg and from Gil- 
bierg Head to the Kullen, and 

ii. the Mediterranean Sea and its 
dependent seas as far as the 
point of intersection of the 
parallel of 36” latitude and the 
meridian of 5” 36“ west longe- 
tude. 

b. within that part of the Atlantic 
Ocean north of 59" north latitude 
and between 44? west longitude 
and 42? west longitude. 

. The Convention area shall be divided 

into regions, the boundaries of which 
shall be those defined in the Annex 
to this Convention. The regions shall 
be subject such alterations as may be 
made in accordance with the provisi- 
ons of paragraph 4. of Article 5 of 
this Convention. 

3. For the purposes of this Convention 

a. the expression „vessel“ means any 

vessel or boat employed in fishing 
for sea fish or in the treatment of 
sea fish which is registered or 
owned in the territories of, or 
which flies the flag of any Con- 
tracting State; and 

„territories“, in 

relation to any Contracting State, 
extends to 

i. any territory within or adja- 
cent to the Convention area for 
whose international relations 

the Contracting State is re- 
sponsible; 
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ii. landsvæði önnur, utan samn- 
ingssvæðisins og eigi aðliggj- 
andi, sem samningsríki hefur 
á hendi alþjóðleg samskipti 
fyrir, enda tilkynni samnings- 
ríkið það skriflega, annað- 
hvort við undirskrift samnings 
þessa, fullgildingu eða aðild- 
aryfirlýsingu eða síðar, að 
samningurinn nái til þessara 
landsvæða, og stíli yfirlýsing- 
una til ríkisstjórnar Samein- 
aða konungsríkisins Stóra- 
Bretlands og Norður-Írlands 
(sem hér eftir nefnist ríkis- 

stjórn Bretlands) og 

iii. hafsvæði innan  samnings- 
svæðisins, þar sem samnings- 
ríki hefur eitt lögsögu yfir 
fiskveiðum. 

2. gr. 
Ekkert ákvæði samnings þessa skal tal- 

ið hafa nokkur áhrif á réttindi, kröfur 
eða skoðanir samningsríkja að því er 
snertir víðáttu fiskveiðilögsögu. 

3. gr 
1. Fastanefnd fiskveiða á Norðaustur- 

Atlantshafi er hér með stofnuð (og 
nefnist hér eftir fastanefnd). Starf- 
ar hún að framkvæmd samnings 
þessa. 

. Hverju sambandsríki er heimilt að 
tilnefna tvo fastafulltrúa í fasta- 
nefndina og auk þeirra þá sérfræð- 
inga og ráðgjafa þeim til aðstoðar, 
er þurfa þykir. 

. Fastanefnd kýs sér forseta og tvo 
varaforseta, og þurfa þeir eigi að 
vera úr hópi fastafulltrúa, sérfræð- 
inga þeirra eða ráðgjafa. Nú er fasta- 
fulltrúi kjörinn forseti og leggur 
hann þá niður starf sitt sem fasta- 
fulltrúi lands síns, enda er viðkom- 

andi ríki heimilt að tilnefna annan 
fastafulltrúa í hans stað. 
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ii. any other territory, not situ- 
ated within the Convention 

area or adjacent to it, for whose 
international relations the 

Contracting State is respons- 
ible and for which such 

State shall have made known, 
by written declaration to the 
Government of the United 
Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland (hereinafter 

referred to as the Government 

of the United Kingdom), either 
at the time of signature, of 

ratification, or of adherence, or 

subsequently, that this Con- 
vention shall apply to it: 

iii. the waters within the Con- 

vention area where the Con- 
tracting State has exclusive 
jurisdiction over fisheries. 

Article 2 

Nothing in this Convention shall be 
deemed to affect the rights, claims, or 
views of any Contracting State in regard 
to the extent of jurisdiction over fisheries. 

Article 3 

1. A North-East Atlantic Fisheries Com- 

mission (hereinafter referred to as 

the Commission) is hereby establ- 

ished and shall be maintained for the 
purposes of this Convention. 

. Each Contracting State may appoint 
as its Delegation to the Commission 
not more than two Commissioners 
and such experts and advisers to 
assist them as that State may deter- 
mine. 

. The Commission shall elect its own 

President and not more than two 

Vice-Presidents who need not be 

chosen from the Commissioners or 

their experts or advisers. If a member 
of a Delegation has been elected 
President he shall forthwith cease to 

act as a member of that Delegation, 

and if a Commissioner has been 

elected the State concerned shall have 
the right to appoint another person 
to serve in his place.



10. 

11. 

Skrifstofa fastanefndar er i London. 

Fastanefnd kemur saman til fundar 
å åri hverju i London, nema hun af- 
ráði annað, og velur hún sjálf fund- 
artíma. Þó ber formanni svo fljótt 

sem auðið er að kveðja til fundar á 
þeim stað og tíma, er hann ákveður, 
ef fastafulltrúi samningsríkis krefst 
þess og hlýtur í því efni stuðning 
fastafulltrúa frá þremur ríkjum öðr- 
um. 

Fastanefnd skipar framkvæmda- 
stjóra og annað starfslið hvenær sem 
er eftir því sem þörf krefur. 

Fastanefnd er heimilt að stofna 
nefndir í tilteknu skyni eftir því, sem 
henni þykir með þurfa. 

Fastafulltrúar hvers samningsríkis 
ráða einu atkvæði í fastanefnd, og 

fer annar hvor þeirra með það. Ræður 
einfaldur meirihluti atkvæða úrslit- 
um mála, nema öðruvísi sé sérstaklega 

kveðið á um. Nú skiptast atkvæði 
jafnt um málefni, er hlítir einföld- 

um meirihluta, og skoðast tillagan 
þá felld. 

Fastanefnd setur sér fundarsköp i 
samræmi við ákvæði þessarar grein- 
ar, og kveður í þeim á um kjör for- 
seta og varaforseta og kjörtíma 
þeirra. 

Ríkisstjórn Bretlands boðar til fyrsta 
fundar fastanefndar svo skjótt, sem 
fært er eftir að samningur þessi er 
genginn i gildi. Hún sendir samnings- 
ríkjum bráðabirgðadagskrá eigi sið- 
ar en tveimur mánuðum fyrir fund- 
ardag. 

Fundargerðir fastanefndar, tillögur 
og ályktanir skulu sendar svo fljótt 
sem auðið er öllum samningsríkjum 
á ensku og frönsku. 
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4. The Office of the Commission shall 14 

5. 

10. 

11. 

be in London. 
Except where the Commission 
determines otherwise, it shall meet 

once a year in London at such time 
as it shall decide: provided, however, 
that upon the request of a Com- 
missioner of a Contracting State and 
subject to the concurrence of a Com- 
missioner of each of three other Con- 
tracting States, the President shall, 
as soon as practicable, summon a 
meeting at such time and place as 
he may determine. 
The Commission shall appoint its own 
Secretary and may from time to time 
appoint such other staff as it may 
require. 

. The Commission may set up such 
Committees as it considers desirable 
to perform such functions as it may 
determine. 
Each Delegation shall have one vote 
in the Commission which may be 
cast only by a Commissioner of the 
State concerned. Decisions shall be 
taken by a simple majority except 
where otherwise specifically pro- 
vided. If there is an even division of 
votes on any matter which is subject 
to a simple majority decision, the 
proposal shall be regarded as rejected. 
Subject to the provisions of this 
Article, the Commission shall draw 

up its own Rules of Procedure, in- 

cluding provisions for the election of 
the President and Vice-Presidents 
and their terms of office. 
The Government of the United King- 
dom shall call the first meeting of 
the Commission as soon as practic- 
able after the coming into force of 
this Convention, and shall communi- 
cate the provisional agenda to each 
of the other Contracting States not 
less than two months before the date 
of the meeting. 
Reports of the proceedings of the 
Commission shall be transmitted and 
proposals and recommendations shall 
be notified as soon as possible to all 
Contracting States in English and in 
French. 

30. marz
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4. gr. 
Samningsríkin bera hvert um sig 
kostnað fastafulltrúa, sérfræðinga og 

ráðgjafa, er þau hafa tilnefnt. 

Fastanefnd semur á ári hverju áætl- 

un um útgjöld sín. 

Nú nemur fjárhagsáætlun einhvers 
árs £200 eða minna fyrir hvert samn- 
ingsríki, og deilist þá kostnaðurinn 
jafnt milli þeirra. 

Fari kostnaðaráætlun einhvers árs 

fram úr £200 fyrir hvert samnings- 
ríki, skal fastanefndin reikna fram- 

lag hvers ríkis um sig eftir þessari 

reglu: 

a. Frá heildarupphæðinni skal fyrst 
draga upphæð, er nemur £200 fyr- 
ir hvert samningsríki. 

b. Afgangnum skal skipt í jafna 
hluti jafnmarga og nemur tölu 
þátttakenda í svæðanefndum. 

c. Hvert samningsríki greiðir síðan 
£200 að viðbættum hlutum, er 
svara til tölu þeirra svæðanefnda, 

er það á sæti í. 

Fastanefnd skal tilkynna hverju 
samningsríki, hvaða upphæð því er 
gert að greiða samkvæmt 3. og 4. lið 
þessarar greinar, og ber samnings- 
ríkinu síðan svo fljótt sem auðið er 
að inna hina tilkynntu greiðslu af 
hendi. 
Framlög ber að greiða í mynt þess 
lands þar sem skrifstofa fastanefnd- 
ar hefur aðsetur, nema fastanefnd 
fallist á að taka við greiðslu í mynt, 
sem telja má að hún þurfi að nota til 
greiðslu kostnaðar hverju sinni, enda 
sé hámark slíkra greiðslna ákveðið 
árlega við samningu fjárhagsáætl- 

unar. 

Á fyrsta fundi sínum ber fastanefnd 
að samþykkja fjárhagsáætlun um 
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3. 

Article 4 
Each Contracting State shall pay the 
expenses of the Commissioners, ex- 

perts and advisers appointed by it. 
The Commission shall prepare an 
annual budget of the proposed ex- 
penditures of the Commission. 
In any year in which the annual 
budget amounts to £200 or less for 
each Contracting State, the total sum 
shall be shared equally between Con- 

tracting States. 
In any year in which the annual 
budget exceeds £200 for each Con- 
tracting State, the Commission shall 
calculate the payments due from each 
Contracting State according to the 
following formula: 

a. from the budget there shall be 

deducted a sum of £200 for each 

Contracting State; 
b. the remainder shall be divided 

into such number of equal shares 

as correspond to the total number 
of Regional Committee member- 

ships; 

c. the payment due from any Con- 
tracting State shall be the equi- 
valent of £200 plus the number of 
shares equal to the number of 
Regional Committees in which 
that State participates. 

The Commission shall notify to each 
Contracting State the sum due from 
that State as calculated under para- 
graph 3. or 4. of this Article and as 
soon as possible thereafter each Con- 
tracting State shall pay to the Com- 
mission the sum so notified. 
Contributions shall be payable in the 
currency of the country in which the 
Office of the Commission is located, 
except that the Commission may 
accept payment in the currencies in 
which it may be expected that ex- 

penditures of the Commission will 
be made from time to time, up to an 
amount established each year by the 
Commission when preparing the 
annual budget. 
At its first meeting the Commission 
shall approve a budget for the balance



. Fastanefnd åkvedur setu i 

fyrsta fjårhagsår sitt og senda samn- 
ingsrikjum afrit af henni åsamt til- 
kynningu um áætluð framlög þeirra 
samkvæmt 3. og 4. lið greinar þess- 
arar. 

. Að því er varðar síðari fjárhagsár, 
ber fastanefnd að leggja fyrir öll 
samningsríkin drög að fjárhagsáætl- 
un ásamt skrá um niðurjöfnun eigi 
síðar en sex vikum fyrir þann árs- 
fund fastanefndar, sem tekur fjár- 

hagsáætlunina til umræðu. 

5. gr. 
Fastanefnd stofnar svæðisnefnd fyr- 
ir hvern hluta, sem samningssvæð- 
ið skiptist í, og eru völd og skyldur 
nefndanna greindar í 6. grein samn- 
ings þessa. 

öllum 
svæðanefndum. Þó hefur samnings- 
ríki, er strendur á að svæðinu eða 
stundar fiskveiðar þar, að sjálfsögðu 
rétt til setu í svæðisnefndinni. Nú 
stundar samningsríki á öðru svæði 
veiðar fisktegundar, sem einnig veið- 
ist á svæðinu, og á það þá kost á 
setu i svæðisnefndinni. 

Í samræmi við ákvæði 6. greinar 
samnings þessa, ber fastanefnd að 
ákveða starfssvið svæðanefnda og 
setja þeim fundarsköp. 

. Heimilt er fastanefnd hvenær sem 

er að breyta mörkum svæða 
þeirra, sem greind eru í viðbæti við 
samning þenna, svo og tölu þeirra. 
Til þessa þarf einróma samþykki 
allra fastafulltrúa, sem viðstaddir eru 

og atkvæði greiða, enda berist eigi 
innan þriggja mánaða mótmæli þeirra 
samningsríkja, sem eigi hafa átt full- 
trúa á fundinum eða eigi greiddu þar 
atkvæði. 
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of the first financial year in which 
the Commission functions and shall 
transmit to the Contracting States 
copies of that budget together with 
notices of their respective contribut- 
ions as assessed under paragraph 3. 
or 4. of this Article. 

. In subsequent financial years, the 
Commission shall submit to each 
Contracting State drafts of annual 
budgets, together with a schedule of 
allocations, not less than six weeks 
before the annual meeting of the 
Commission at which the budgets are 
to be considered. 

Article 5 

. The Commission shall establish a 

Regional Committee, with the powers 
and duties described in Article 6 of 
this Convention, for each of the 

regions into which the Convention 
area is divided. 

. The representation on any Regional 
Committee so established shall be 
determined by the Commission, pro- 
vided, however, that any Contract- 

ing State with a coastline adjacent to 
that region, or exploiting the fisheries 
of the region, has automatically the 
right of representation on the Regi- 
onal Committee. Contracting States 
exploiting elsewhere a stock which is 
also fished in that region shall have 
the opportunity of being represented 
on the Regional Committee. 
Subject to the provisions of Article 
6 of this Convention, the Commission 
shall determine the terms of reference 
of, and the procedure to be followed 
by, each Regional Committee. 

. The Commission may at any time 
alter the boundaries and vary the 
number of the regions defined in the 
Annex to this Convention, provided 
this is by the unanimous decision of 
the Delegations present and voting 
and no objection is made within three 
months thereafter by any Contract- 
ing State not represented, or not vol- 

ing, at the meeting. 
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. Rétt er 

6. gr. 
1. Fastanefnd ber 

a. að fylgjast með fiskveiðum á 
samningssvæðinu, 

b. að athuga í ljósi þeirra tæknilegu 
upplýsinga, sem fáanlegar eru, 

hvaða ráðstafanir ber að gera til 
þess að vernda fiskstofna á svæð- 
inu og tryggja hagnýtan rekstur 
fiskveiða þar. 

c. að athuga, að beiðni samningsríkis, 
þær tillögur, sem ríki, er ekki er 
aðili að samningi þessum, hefur 

gert til hennar um að hefja við- 
ræður um verndun fiskstofna á 
samningssvæðinu eða hluta þess, 

og 

d. gera tillögur til samningsríkja um 
hvers konar ráðstafanir, sem frá 
greinir Í 7. grein samnings þessa, 
byggðar á niðurstöðum vísinda- 
legra rannsókna og athugana, að 
svo miklu leyti sem hægt er. 

2. Svæðanefndum ber, að því er svæðin 
varðar, að endurskoða og athuga öll 
mál á sama hátt og greinir í 1. lið 
greinar þessarar um fastanefnd og 
samningssvæðið. Rétt er svæðisnefnd 
að bera fram tillögur um fram- 
kvæmdir varðandi sitt svæði, og ber 
henni að athuga þær tillögur þessa 
efnis, sem fastanefnd kann að vísa til 
hennar. 

svæðanefndum að gera 
drög að ályktunum til athugunar í 
fastanefnd og getur hún samþykkt 
slík drög með þeim breytingum, er 
henni þykir þurfa, í formi ályktana í 
samræmi við ákvæði 7. greinar samn- 
ings þessa. 

. Rétt er svæðanefndum á hverjum 
tima að skipa undirnefndir til þess að 
athuga tiltekin vandamál, er varða 
hluta svæðisins, enda gefi þær nefnd- 
inni skýrslu þar um. 
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Article 6 

1. It shall be the duty of the Com- 
mission: 
a. to keep under review the fisheries 

in the Convention area; 

b. to consider, in the light of the 

technical information available, 
what measures may be required 
for the conservation of the fish 
stocks and for the rational ex- 
Ploitation of the fisheries in the 
area; 

c. to consider, at the request of any 
Contracting State, representations 
made to it by a State which is not 
a party to this Convention for the 
opening of negotiations on the 
conservation of fish stocks in the 
Convention area or any part 

thereof; and 

d. to make to Contracting States 
recommendations, based as far as 
practicable on the results of 
scientific research and invest- 

igation, with regard to any of the 
measures set out in Article 7 of 
this Convention. 

. It shall be the duty of a Regional 
Committee to perform, in relation to 

its Region, functions of review and 
consideration similar to those descri- 
bed in paragraph 1. of this Article in 
relation to the Commission and the 
Convention area. A Regional Com- 
mittee may initiate proposals for 
measures in relation to its region and 
shall consider any such proposals as 
may be remitted to it by the Com- 
mission. 

- ÁA Regional Committee may prepare 
draft recommendations for consid- 
eration by the Commission, which 

may adopt any such draft recom- 
mendations, with any modifications 
it may consider desirable, as recom- 
mendations for the purpose of Article 
7 of this Convention. 

- A Regional Committee may at any 

time appoint sub-committees to study 
specific problems affecting parts of 
the Region and to report thereon to 
the Regional Committee.



7. gr. 
1. Þær ráðstafanir varðandi markmið 

og tilgang samnings þessa, sem fasta- 
nefnd og svæðanefndir geta tekið til 
athugunar og fastanefnd getur gert 

ályktanir um til samningsríkja, eru 
þessar: 

a. ráðstafanir til ákvörðunar 
möskvastærðar á fiskinetjum, 

b. ráðstafanir til ákvörðunar á lág- 
marksstærð fisks, er skip mega 
hirða, afferma eða sýna eða bjóða 
til sölu. 

c. ráðstafanir til fiskveiðabanns á 
tilteknum tímum, 

d. ráðstafanir til fiskveiðabanns á 

tilteknum svæðum, 

e. ráðstafanir til ákvörðunar um 
veiðarfæri og áhöld aðrar en þær, 
er lúta að möskvastærð á fiski- 
netjum, 

f. ákvarðanir til úrbóta og aukning- 
ar á auðlindum hafsins, og geta 
til þeirra talizt tækniklak og flutn- 
ingur lífvera og seiða. 

. Til viðbótar ráðstöfunum þeim, er 
greinir Í 1. lið greinar þessarar, má 
gera ráðstafanir til þess að ákvarða 
heildarveiði eða heildarsókn á til- 
teknu tímabili, svo og allar aðrar 
ráðstafanir til þess að varðveita fisk- 
stofna á samningssvæðinu. Tillögur, 
er að slíku lúta, skulu hljóta að 
minnsta kosti tvo þriðju hluta at- 
kvæða þeirra fastafulltrúa, er við- 
staddir eru og atkvæði greiða, og sið- 
an samþykki allra samningsríkja í 
samræmi við stjórnarskrárákvæði 
þeirra. 

- Ráðstafanir þær, er greinir í 1. og 2. 
lið greinar þessarar, mega ná til allra 
tegunda sjófiska og skelfiska, en eigi 
til spendýra í sjó. Þær geta og náð 
til allra tegunda veiða og til allra 
hluta samningssvæðisins. 
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Article 7 

ives and purposes of this Convention 
which the Commission and Regional 
Committees may consider, and on 
which the Commission may make 
recommendations to the Contracting 
States, are 
a. any measures for the regulation 

of the size of mesh of fishing nets; 
b. any measures for the regulation 

of the size limits of fish that may 
be retained on board vessels, or 
landed, or exposed or offered for 
sale; 

c. any measures for the establish- 
ment of closed seasons; 

d. any measures for the establish- 
ment of closed areas; 

e. any measures for the regulation 
of fishing gear and appliances, 
other than regulation of the size 
of mesh of fishing nets; 

f. any measures for the improve- 
ment and the increase of marine 
resources, which may include 

artificial propagation, the trans- 
plantation of organisms and the 
transplantation of young. 

. Measures for regulating the amount 
of total catch, or the amount of fishing 
effort in any period, or any other 
kinds of measures for the purpose of 
the conservation of the fish stocks 
in the Convention area, may be added 

to the measures listed in paragraph 
1. of this Article on a proposal 
adopted by not less than a two-thirds 
majority of the Delegations present 
and voting and subsequently accepted 
by all Contracting States in accord- 
ance with their respective consti- 
tutional procedures. 

. The measures provided for in para- 
graphs 1. and 2. of this Article may 
relate to any or all species of sea fish 
and shell fish, but not to sea mam- 
mals; to any or all methods of fish- 

ing; and to any or all parts of the 
Convention area. 
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14 

1. The measures relating to the object- 30. marz
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30. marz 1. 
8. gr. 

Í samræmi við ákvæði greinar þess- 
arar fallast samningsríkin á að fram- 
kvæma allar tillögur fastanefndar 
samkvæmt 7. grein samnings þessa, 
sem samþykktar eru með að minnsta 
kosti tveim þriðju atkvæða fasta- 
fulltrúa þeirra, sem viðstaddir eru 
og atkvæði greiða. 
Áður en níutíu dagar eru liðnir frá 
því að samningsríki hefur verið til- 
kynnt ályktun slík, er um ræðir í Í. 
lid greinar þessarar, er því heimilt 
að mótmæla henni, og er því þá eigi 
skylt að framkvæma hana. 

Nú eru mótmæli gerð innan níutíu 
daga tímabilsins, og er hverju öðru 
samningsríki heimilt að hafa uppi 
svipuð mótmæli áður en liðnir eru 
sextíu dagar, eða áður en liðnir eru 

þrjátíu dagar frá því það tók við til- 
kynningu um að annað samningsríki 
hefði mótmælt innan umræddra sex- 
tíu daga. 
Nú mótmæla þrjú samningsríki eða 
fleiri gerðri ályktun, og eru þá öll 
samningsríkin laus undan skuldbind- 
ingu um að framkvæma ályktunina. 
Þó mega þau sín á milli, nokkur eða 
öll, fallast á að framkvæma hana. 

Nú hefur samningsríki mótmælt 
ályktun, og er því hvenær sem er 
heimilt að taka mótmæli sín aftur. 
Ber því þá, í samræmi við ákvæði 4. 
liðs greinar þessarar, að framkvæma 
ályktunina innan níutíu daga eða frá 
þeim degi, er fastanefnd tiltekur sam- 
kvæmt 9. grein samnings þessa, hvort 
sem síðar verður. 

Fastanefnd ber að tilkynna öllum 
samningsríkjum þegar í stað, er hún 
tekur við mótmælum eða afturköllun 
þeirra. 

9. gr. 
Allar ályktanir, sem um ræðir í 1. lið 8. 

greinar samnings þessa, skulu í samræmi 
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Article 8 
Subject to the provisions of this 
Article, the Contracting States under- 
take to give effect to any recom- 
mendation made by the Commission 
under Article 7 of this Convention 
and adopted by not less than a two- 
thirds majority of the Delegations 
present and voting. 

. Any Contracting State may, within 
ninety days of the date of notice of 
a recommendation to which para- 
sraph 1. of this Article applies, object 

to it and in that event shall not be 
under obligation to give effect to the 
recommendation. 

. In the event of an objection being 
made within the ninety-day period, 
any other Contracting State may 
similarly object at any time within a 
further period of sixty days, or within 
thirty days after receiving notice of 
an objection by another Contracting 
State made within the further period 
of sixty days. 

. If objections to a recommendation 
are made by three or more of the 
Contracting States, all the other 

Contracting States shall be relieved 
forthwith of any obligation to give 
effect to that recommendation but 
any or all of them may nevertheless 
agree among themselves to give effect 

to it. 
. Any Contracting State which has 

objected to a recommendation may 
at any time withdraw that objection 
and shall then, subject to the provisi- 
ons of paragraph 4. of this Article, 
give effect to the recommendation 
within ninety days, or as from the 
date determined by the Commission 
under Article 9 of this Convention, 
whichever is the later. 

. The Commission shall notify each 
Contracting State immediately upon 
receipt of each objeetion and with- 
drawal. 

Article 9 

Any recommendation to which para- 
graph 1. of Article 8 of this Convention



við ákvæði þeirrar greinar teljast bind- 
andi fyrir samningsríkin frá þeim degi, 
er fastanefnd tiltekur, enda sé hann eigi 
tiltekinn fyrr en þeim tíma lýkur, sem 
ætlaður er til mótmæla þeirra, er um get- 
ur Í greininni. 

10. gr. 
1. Rétt er samningsríki hvenær sem er, 

að tveim árum liðnum frá því er því 
var gert að framkvæma hvers konar 
ályktun, sem um ræðir í 1. lið 8. 
greinar samnings þessa, að tilkynna 
fastanefnd uppsögn á samþykki sínu 
við ályktunina. Verði slík uppsögn 
eigi afturkölluð, gengur hún í gildi 
að tólf mánuðum liðnum frá því hún 
var gerð, og er ályktunin eftir það 
eigi bindandi fyrir samningsríkið. 

2. Nú hefur ályktun eigi lengur gildi 
gagnvart einhverju  samningsríki 
samkvæmt 1. lið þessarar greinar, og 
hefur hún þá eigi lengur gildi gagn- 
vart nokkru því samningsríki, sem 
þess óskar frá þeim tíma að það 
tilkynnti uppsögn til fastanefndar. 

3. Fastanefnd ber þegar eftir móttöku 
að tilkynna öllum samningsríkjum 
þær uppsagnir, sem henni kunna að 
berast samkvæmt þessari grein. 

11. gr. 
1. Fastanefnd ber jafnan, þegar þess er 

kostur, að leita ráða hjá Alþjóðahaf- 
rannsóknaráðinu og samstarfs við 
það um framkvæmd nauðsynlegra 
rannsókna, svo að ályktanir þær, er 
hún gerir um vernd fiskstofna á 
á samningssvæðinu, séu, að svo miklu 

leyti sem fært er, byggðar á niður- 
stöðum vísindarannsókna og athug- 
ana. Í þessu skyni er henni heimilt 
að gera þá samninga eða það sam- 
komulag við Alþjóðahafrannsókna- 
ráðið, sem henni þykir þurfa. 
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applies shall, subject to the provisions of 14 
that Article, become binding on the Con- 30. marz 
tracting States from the date determined 
by the Commission, which shall not be 
before the period for objection provided 
in Article 8 has elapsed. 

Article 10 
1. At any time after two years from the 

date on which it has been required 
to give effect to any recommendation 
to which paragraph 1. of Article 8 
of this Convention applies, any Con- 
tracting State may give the Com- 
mission notice of the termination of 
its acceptance of the recommendation 
and, if that notice is not withdrawn, 

the recommendation shall cease to 
be binding on that Contracting State 
at the end of twelve months from the 
date of the notice. 

2. At any time after a recommendation 
has ceased to be binding on a Con- 
tracting State under paragraph 1. of 
this Article, the recommendation 
shall cease to be binding on any other 
Contracting State which so desires 
upon the date of notice to the Com- 
mission of withdrawal of acceptance 
of that recommendation by such other 
State. 

3. The Commission shall notify all 
Contracting States of every notice 
under this Article immediately upon 
the receipt thereof. 

Article 11 

1. Im order that the recommendations 

made by the Commission for the 
conservation of the stocks of fish 
within the Convention area shall be 

based so far as practicable upon the 
resulis of scientific research and 

investigation, the Commission shall 
when possible seek the advice of the 
International Council for the Ex- 

ploration of the Sea and the co- 
operation of the Council in carrying 
out any necessary investigations and, 
for this purpose, may make such 
joint arrangements as may be agreed 
with the International Council for
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30. marz 

. Ber hverju 

. Heimilt er fastanefnd að leita samn- 

inga og halda uppi samstarfi við all- 
ar aðrar alþjóðastofnanir, sem hafa 

svipað markmið. 

12. gr. 
Skylt er samningsríkjum að beiðni 
fastanefndar að láta henni í té allar 
tölfræðilegar og líffræðilegar upp- 
lýsingar, sem fáanlegar eru og henni 
mega að gagni koma í samræmi við 
samning þenna. 

. Rétt er fastanefnd að birta skýrslur 
um starfsemi sína eða dreifa þeim á 
annan hátt. Nær þetta og til annarra 
upplýsinga um fiskveiðar á samn- 
ingssvæðinu eða hluta þess eftir því, 
sem þurfa þykir. 

13. gr. 
. Án þess að í bága brjóti við full- 

veldisréttindi  samningsríkja yfir 
landhelgi eða innhöfum, er hverju 

þeirra skylt á sínu landssvæði og 
gagnvart eigin þegnum og skipum að 
gera viðeigandi ráðstafanir til þess 
að framfylgja ákvæðum samnings 
þessa og ályktunum fastanefndar, 
sem öðlazt hafa gildi gagnvart því, 
svo og að heita viðurlögum fyrir 

brot á þeim. 

samningsríki að gefa 
fastanefnd árlega skýrslu um, hvað 
í slíku efni hefur verið aðhafzt. 

. Fastanefnd getur gert ályktanir með 
tveim þriðju hlutum atkvæða, annars 
vegar um innanlandseftirlit í samn- 
ingsríkjunum og hins vegar um inn- 
anlands- og alþjóðaráðstafanir til 
eftirlits á höfum úti, í því skyni að 
tryggja það, að samningi þessum sé 
framfylgt, svo og ráðstöfunum þeim, 
er í gildi eru samkvæmt honum. Fer 
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the Exploration of the Sea or may 
make such other arrangements as it 
may think fit. 
The Commission may seek to establ- 
ish and maintain working arrange- 
ments with any other international 
organisation which has related 
objectives. 

Article 12 
The Contracting States undertake to 
furnish on the request of the Com- 
mission any available statistical and 
biological information the Com- 
mission may need for the purposes of 
this Convention. 
The Commission may publish or 
otherwise disseminate reports of its 
activities and such other informat- 
ion relating to the fisheries in the 
Convention area or any part of that 
area as it may deem appropriate. 

Article 13 
. Without prejudice to the sovereign 

rights of States in regard to their 
territorial and internal waters, each 

Contracting State shall take in its 
territories and in regard to its own 
nationals and its own vessels appro- 
priate measures to ensure the appli- 
cation of the provisions of this Con- 
vention and of the recommendations 
of the Commission which have be- 
come binding on that Contracting 
State and the punishment of infract- 
ions of the said provisons and recom- 
mendations. 
Each Contracting State shall transmit 
annually to the Commission a state- 
ment of the action taken by it for 
these purposes. 
The Commission may by a two-thirds 
majority make recommendations for, 

on the one hand, measures of national 

control in the territories of the Con- 
tracting States and, on the other hand, 
national and international measures 
of control on the high seas, for the 
purpose of ensuring the application 
of the Convention and the measures



um slíkar ályktanir eftir ákvæðum 
8., 9. og 10. greinar. 

14. gr. 
Eigi ná ákvæði samnings þessa til fisk- 

veiða, er eingöngu eru gerðar í vísinda- 
tilgangi og framkvæmdar á skipum, er 
samningsríki hafa löggilt í því skyni, né 
til fisks, er veiddur er á þann hátt. En 
eigi má selja, sýna eða bjóða slíkan fisk 
til sölu gagnstætt ákvæðum 1. liðs 8. 
greinar, ef þau gilda í viðkomandi samn- 
ingsríki. 

15. gr. 
1. Samningur þessi liggur frammi til 

undirskriftar til 31. marz 1959. Ber 
samningsríkjum að fullgilda hann 
svo fljótt sem auðið er og afhenda 
fullgildingarskjölin ríkisstjórn Bret- 
lands. 

2. Samningur þessi gengur í gildi þeg- 
ar öll ríki, sem hafa undirritað hann, 
hafa lagt fram fullgildingarskjöl sín. 
Nú hafa þau eigi öll fullgilt hann 
áður en ár er liðið frá 31. marz 1959, 
en a. m. k. sjö þeirra hafa gert það, 
og er þeim þá heimilt að semja sín á 
milli með sérstakri bókun um dag, 
er samningurinn skuli ganga í gildi. 
Gengur hann þá í gildi gagnvart þeim 
ríkjum, er síðar fullgilda hann, frá 
þeim degi, er þau leggja fram full- 
gildingarskjöl sín. 

3. Heimilt er öllum ríkjum, sem eigi 
hafa undirritað samning þennan, að 

gerast aðilar að honum eftir að hann 
er genginn Í gildi í samræmi við 
ákvæði 2. liðs þessarar greinar. Aðild 
gerist með skriflegri tilkynningu 
stilaðri til ríkisstjórnar Bretlands og 
gengur i gildi við móttöku. Öllum 
ríkjum, er aðilar gerast að samningi 
þessum, ber að framkvæma ályktanir 
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in force thereunder. 

provisions of Articles 8, 9 and 10. 

Article 14 
The provisions of this Convention shall 

not apply to fishing operations conducted 
solely for the purpose of scientific in- 
vestigation by vessels authorised by a 
Contracting State for that purpose, or to 
fish taken in the course of such operations, 
but in any of the territories of any Con- 
tracting State bound by a recommendat- 
ion to which paragraph 1. of Article 8 
applies, fish so taken shall not be sold or 
exposed or offered for sale in contravent- 
ion of any such recommendation. 

Article 15 
1. This Convention shall be open for 

signature until 31st March, 1959. It 

shall be ratified as soon as possible 
and the instruments of ratification 
shall be deposited with the Govern- 
ment of the United Kingdom. 

2. This Convention shall enter into 
force upon the deposit of instruments 
of ratification by all signatory States. 
If, however, after the lapse of one 
year from 31th March, 1959, all the 

signatory States have not ratified this 
Convention, but not less than seven 
of them have deposited instruments 
of ratification, these latter States may 

agree among themselves by special 
protocol on the date on which this 
Convention shall enter into force; and 

in that case this Convention shall enter 
into force with respect to any State 
that ratifies thereafter on the date of 
deposit of its instrument of ratificat- 

ion. 
3. Any State which has not signed this 

Convention may accede thereto at 

any time after it has come into force 
in accordance with paragraph 2. of 
this Article. Accession shall be ef- 
fected by means of a notice in writing 
addressed to the Government of the 
United Kingdom and shall take effect 
on the date of its receipt. Any State 
which accedes to this Convention 
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Such recom- 14 
mendations shall be subject to the 30. mars
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30. marz 

þær, sem gilda gagnvart öllum öðr- 

um samningsríkjum á þeim tíma, 

svo og þær ályktanir aðrar, sem þá 

eru í gildi gagnvart einhverju eða 

einhverjum samningsríkjanna, ef þær 

eru ekki sérstaklega undan þegnar í 

tilkynningu um aðild. 

. Ríkisstjórn Bretlands ber að tilkynna 

öllum ríkjum, er undirritað hafa 

samning þennan, svo og öðrum aðild- 

arríkjum um öll fullgildingarskjöl, er 

fram eru lögð, og um aðildartilkynn- 

ingar, sem hún hefur tekið við, svo 

og um ríki þau, er samingurinn nær 

til og frá hvaða tíma. 

16. gr. 

Ákvæði 5., 6., 7., 8. og 9. greinar samn- 

ings um möskvastærð fiskinetja og 

lágmarksstærðir fisktegunda, svo og 

L, II. og MI. viðbætir við þann samn- 

ing, sem undirritaður var Í London 5. 

apríl 1946, svo sem honum hefur 

verið breytt samkvæmt ákvæðum 

10. liðs 12. greinar hans, skulu 

halda gildi sínu gagnvart öllum ríkj- 

um, er standa að samningi þessum. 

En að því er hann varðar, skulu þau 

skoðast sem ályktanir gerðar og gild- 

ar án mótmæla samkvæmt samningi 

þessum frá og með þeim degi, er hann 

gengur Í gildi, gagnvart viðkomandi 

ríki innan svæðis þess, er sá samn- 

ingur (1946) nær til. Þó er öllum 

samningsríkjum heimilt á tveim ár- 

um hinum næstu eftir að samningur 

þessi gengur í gildi að leysa sig að 

öllu eða nokkru undan slíkum álykt- 

unum með tólf mánaða uppsögn, stil- 

aðri til ríkisstjórnar Bretlands. Nú 

hefur samningsríki tilkynnt uppsögn 

á hluta umræddrar ályktunar, og er 

hverju öðru samningsríki heimilt frá 

sama tíma að tilkynna undanþágu 

sína undan sama eða öðrum hluta 

nefndrar ályktunar eða undan álykt- 

uninni í heild. 
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shall simultaneously undertake to 

give effect to those recommendations 

which are, at the time of its accession, 

binding on all the other Contracting 

States as well as to any other recom- 

mendations which are, at that time, 

binding on one or more of the Con- 

tracting States and are not specifically 

excluded by the acceding State in its 

notice of accession. 

. The Government of the United King- 

dom shall inform all signatory and 

acceding States of all ratifications 

deposited and accessions received and 

shall notify signatory States of the 

date and the States in respect of 

which this Convention enters into 

force. 

Article 16 

In respect of each State Party to this 

Convention, the provisions of Articles 

5, 6, 7, 8 and 9 and Annexes I, II and 

III of the Convention for the Regulat- 

ion of the Meshes of Fishing Nets and 

the Size Limits of Fish, signed at 

London, on 5th April, 1946, as am- 

ended by decisions made under para- 

praph 10. of Article 12 of that Con- 

vention, shall remain in force but 

shall be deemed for the purposes of 

the present Convention to be a recom- 

mendation made and given effect 

without objection under this Con- 

vention as from the date of its entry 

into force in respect of that State 

within the area covered by the 1946 

Convention; provided that in the 

period of two years after the coming 

into force of this Convention, any 

Contracting State may, on giving 

twelve months” written notice to the 

Government of the United Kingdom, 

withdraw from the whole or any part 

of the said recommendation. If a Con- 

tracting State has, in accordance 

with the provisions of this Article, 

given notice of its withdrawal from 

a part of the said recommenda- 

tion, any other Contracting State may, 

with effect from the same date, give 

notice of its withdrawal from the
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same or any other part of the said 14 
recommendation, or from the recom- 30. marz 

2. Ákvæði samnings um möskvastærð 
fiskinetja og lágmarksstærðir fisk- 
tegunda, sem gerður var í London 5. 
apríl 1946, skulu, nema að því leyti, 
er greinir Í 1. lið þessarar greinar, 
hætta að ná til samningsríkja samn- 
ings þessa frá þeim tíma, er hann 
gengur í gildi gagnvart hverju þeirra. 

17. gr. 
Eftir að tvö ár eru liðin frá því er 

samningur þessi gekk í gildi gagnvart 
samningsríki, er því heimilt að segja hon- 
um upp með tilkynningu stílaðri til ríkis- 
stjórnar Bretlands. Gengur úrsögnin úr 
gildi tólf mánuðum eftir móttöku, og ber 
ríkisstjórn Bretlands að tilkynna öllum 
samningsríkjum þetta. 

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir 
fulltrúar, sem til þess hafa lögmætt um- 
boð, undirritað samning þennan. 

Gjört í London, 24. janúar 1959 í tveim 
eintökum, og er annað á ensku, hitt á 
frönsku. Eru báðir textar jafngildir og 
geymast i skjalasafni ríkisstjórnar Bret- 
lands. 

Ríkisstjórn Brétlands ber að senda öll- 
um ríkisstjórnum ríkja, er undirritað 
hafa samning þennan, eða gerzt aðilar að 
honum, staðfest eintök af báðum textum 

hans. 

Fyrir hönd Belgíu: 

hönd Danmerkur: 
B. Dinesen 

hönd Frakklands: 
J. Chauvel 

hönd Sambandslýðveldisins 
Þýzkalands: 
Herwarth 

mendation as a whole. 
2. The provisions of the Convention for 

the Regulation of the Meshes of Fish- 
ing Nets and the Size Limits of Fish 
signed at London on ö5th April, 1946, 

shall, save as provided in paragraph 
1. of this Article, cease to apply to 
each Contracting State to this Con- 
vention as from the date of the entry 
into force of this Convention in 
respect of that State. 

Article 17 
At any time after two years from the 

date on which this Convention has come 
into force with respect to a Contracting 
State, that State may denounce the Con- 
vention by means of a notice in writing 
addressed to the Government of the 
United Kingdom. Any such denunciation 
shall take effect twelve months after the 
date of its receipt, and shall be notified 
to the Contracting States by the Govern- 
ment of the United Kingdom. 

In witness thereof the undersigned, 
being duly authorised thereto, have 
signed this Convention. 

Done in London this twenty fourth day 
of January nineteen hundred and fifty 
nine in two copies, one in the English 
language, the other in the French langu- 
age. Both texts shall be deposited in the 
archives of the Government of the United 
Kingdom and shall be regarded as equally 
authentic. 

The Government of the United Kingdom 
shall transmit certified copies of both 
texts of this Convention in the two 
languages to all the signatory and acce- 
ding States. 

For Belgium: 

For Denmark: 

B. Dinesen 
For France: 

J. Chauvel 
For the Federal Republic of Germany: 

Herwarth 

ALT
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hånd fslands: 
H. G. Andersen 

hånd frlands: 
M. J. Gallagher 
Hollands: 

A. Bentinck 

Noregs: 
Klaus Sunnanå 

Póllands: 

Ludwik Milanowski 

Portúgals: 
Daniel Silva 

com. 
Mario Ruivo 

Spánar: 
Svíþjóðar: 
Sambands sósíaliskra 

ráðstjórnarríkja: 
M. Suchorusjenko 
Sameinaða konungsríkisins 
Stóra-Bretlands og 
Norður-Írlands: 
R.G. R. Wall 
A.J. Aglen 
H. J. Johns 

Fyrir 

Fyrir 

Fyrir hönd 

Fyrir hönd 

Fyrir hönd 

Fyrir hönd 

hönd 

hönd 

hönd 

Fyrir 
Fyrir 
Fyrir 

Fyrir hönd 

VIÐBÆTIR 

Svæði þau, er ákveðin eru með 1. grein 
samnings þessa, skulu vera þessi: 

1. Svæði — Sá hluti samningssvæðis- 
ins, sem til suðurs takmarkast 

af línu dreginni frá skurðpunkti 
59? n. br. og 44? v. 1. beint austur að 
lengdarbaugnum 42“ v. 1, þaðan 
beint í suður að Þbreiddarbangnum 
48? n. br., þaðan beint austur að 
lengdarbaugnum 18? v. 1, þaðan 
beint norður að breiddarbaugnum 
60? n. Þr. þaðan beint austur að 
lengdarbaugnum 5? v. 1., þaðan beint 
norður að breiddarbaugnum 60" 30 
n. br., þaðan beint austur að lengd- 
arbaugnum 4? v. 1., þaðan beint norð- 

ur að breiddarbaugnum 62? n. br., 
þaðan beint austur að strönd Noregs, 
þaðan norður og austur með Noregs- 
strönd og strönd Ráðstjórnarríkj- 
anna allt að lengdarbaugnum 51? a. 1. 

For Iceland: 

H. G. Andersen 
For the Republic of Ireland: 

M.J. Gallagher 
For the Netherlands: 

A. Bentinck 

For Norway: 
Klaus Sunnaná 

For Poland: 

Ludwik Milanowski 

For Portugal: 
Daniel Silva 

com. 
Mário Ruivo 

For Spain: 
For Sweden: 

For the Union of Soviet Socialist 
Republics: 
M. Suchorusjenko 

For the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland: 

R. G. R. Wall 
A. J. Aglen 
H. J. Johns 

ANNEX 

The regions provided for by Article 1 
of this Convention shall be as follows: 
Region 1 — The part of the Convention 

area bonnded on the south by a line 
running from a point 59? north latitude 
44" west longitude due east to the 
meridian of 42? west longitude; thence 
due south to the parallel of 48? north 
longitude; thence due east to the meri- 

dian of 18? west longitude; thence due 
north to the parallel of 60? north 
latitude; thence due east to the meri- 

dian of 5? west longitude; thence due 
north to the parallel of 60? 307 north 
latitude; thence due east to the meri- 
dian of 18” west longitude; thence due 
north to the parallel of 62? north 
latitude; thence due east to the coast 

of Norway; thence north and east 
along the coast of Norway and along 
the coast of the Union of Soviet 
Socialist Republics as far as the 
meridian of 51”. east longitude.
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2. Svæði — Sá hluti samningssvædisins, Region 2 — The part of the Convention 14 
sem liggur nordan 48? n. br. og utan area not covered by Region 1 and north 30. marz 
1. svæðis. of 48? north latitude. 

3. Svæði — Sá hluti samningssvæðisins, Region 3 — The part of the Convention 
sem liggur milli 36? og 48? n. br. area between 36” and 48? north 

latitude. 

LÖG 15 
6. april 

um breyting á lögum nr. 94 5. júní 1947, um framleiðsluráð landbúnaðarins, 

verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl. 

Forseti ÍsLanns 

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

1. gr. 

4. gr. laganna orðist svo: 
Söluverð landbúnaðarvara á innlendum markaði skal miðast við það, að heildar- 

tekjur þeirra, er landbúnað stunda, verði i sem nánustu samræmi við tekjur annarra 
vinnandi stétta. 

2. gr. 
5. gr. laganna orðist svo: 
Nefnd sex manna, tilnefnd af samtökum framleiðenda landbúnaðarvara og 

neytenda, skal, á grundvelli ákvæðis í. 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 neyt- 
enda: Alþýðusambands Íslands, Landssambands iðnaðarmanna og Sjómannafélags 
Reykjavíkur. 

Hagstofustjóri skal vera nefndinni til aðstoðar. 

3. gr. 
6. gr. laganna orðist svo: 
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 Í 
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 frá 
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-
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15 búnaðarvara í heildsölu og smásölu og um geymslukostnað kindakjåts og garð- 

6. apríl ávaxta. 
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 ágreiningsairiðin. 

Ákvæðin um yfirnefnd gilda meðan verð landbúnaðarvara er greitt niður með 
opinberu fé eða greiddar eru útflutningsuppbætur á þær. 

4. gr. 
7. gr. laganna orðist svo: 
Verðlagsgrundvöllur til ákvörðunar afurðaverðs til framleiðenda samkvæmt 3. 

gr. gildir fyrir eitt ár í senn frá byrjun hvers verðlagsárs 1. september, og skal hann 
vera tilbúinn fyrir þann tíma ár hvert, nema annað sé ákveðið með samkomulagi 
i 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 Í. 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- 
ingar á verðlagi og kaupgjaldi eftir útreikningsreglum, sem ákveðnar hafa verið af 
sex manna nefnd. 

5. gr. 
8. gr. laganna orðist svo: 
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 gagna 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. 
Á eftir 8. gr. laganna komi ný gr. (verður 9. gr.), svo hljóðandi: 
Heimilt er að breyta afurðaverði til framleiðenda — og þar með söluverði 

landbúnaðarvara — ársfjórðungslega frá 1. desember, Í. marz og 1. júní vegna 

hækkunar á kaupi, svarandi til þess, að laun bónda og verkafólks hans í verðlags- 
grundvelli landbúnaðarvara séu færð til samræmis við þá hækkun, sem kann að 
hafa orðið á kaupi í almennri verkamannavinnu í Reykjavík á undangengnu þriggja 
mánaða tímabili. 

Nú telur framleiðsluráð landbúnaðarins rétt að nota heimild til verðbreytingar 
samkvæmt ákvæðum 1. málsgreinar, og skal það þá án tafar tilkynna báðum nefndar- 
hlutum 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. ð. 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-
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ferðar og ákvörðunar og að því verði skotið til yfirnefndar til fullnaðarúrskurðar 15 
samkvæmt 3. málsgr. 3. gr., ef sex manna nefnd verður ekki sammála um afgreiðslu 6. apríl 

þess. 
7. gr. 

Á eftir 8. gr. laganna komi ný gr. (verður 10. gr.), svo hljóðandi: 
Reynist nauðsynlegt til að fullnægja eftirspurn neytenda að slátra sauðfé fyrir 15. 

september, skal ákveða verð á kjöti af því fé þeim mun 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 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. 

8. gr. 
Á eftir 8. gr. laganna komi ný gr. (verður 11. gr.), svo hljóðandi: 
Enginn má kaupa eða selja búfjárafurðir eða garðávexti á öðru verði en ákveðið 

hefur verið samkvæmt ákvæðum þessara laga. 

9. gr. 
Á eftir 8. gr. laganna komi ný gr. (verður 12. gr.), svo hljóðandi: 
Óheimilt er að bæta upp söluverð landbúnaðarvara á erlendum markaði með því 

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 Íslands reiknar fjárupphæð þá, er ber að greiða framleiðendum vegna 
ákvæðis 2. málsgr. þessarar gr. 

10. gr. 
9. gr. laganna orðist svo: 
Kostnaður við framkvæmd Í. kafla þessara laga greiðist úr ríkissjóði. Þó skal 

framleiðsluráð standa straum af kostnaði við öflun gagna, sem það leggur fyrir sex 
manna nefnd. 

11. gr. 
Þegar lög þessi hafa öðlazt gildi, skal fella meginmál þeirra, ásamt 3. gr. laga 

nr. 116 27. nóv. 1947, 1.—2. og 4.—6. gr. laga nr. 40 4. apríl 1956, inn í lög nr. 94 
5. júní 1947, um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu 
á landbúnaðarvörum o. fl, og gefa þau út svo breytt. 

12. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi 1. og 2. gr. laga nr. 116 

27. nóv. 1947 og 3. gr. laga nr. 40 4. apríl 1956.
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15 Ákvæði til bráðabirgða. 
6. apríl 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, 6. april 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ingólfur Jónsson. 

16 

22. jan. AUGLÝSING 

um framlengingu viðskipta- og greiðslusamnings 

Íslands og Ungverjalands. 

Hinn 31. desember 1959 var viðskipta- og greiðslusamningur Íslands og Uns- 
verjalands frá 6. marz 1953 (Stj.tíð. A. 53/1953) framlengdur óbreyttur til ársloka 
1960. Samningurinn var framlengdur með erindaskiptum milli sendiráða Íslands og 
Ungverjalands í Moskva. 

Utanríkisráðuneytið, 22. janúar 1960. 

Guðm. Í. Guðmundsson.   
Páll Ásg. Tryggvason.
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LÖG 

um lánasjóð íslenzkra námsmanna erlendis. 

Forseti ÍsLanns 

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

1. gr. 
Stofnaður skal sjóður, er ber nafnið lánasjóður íslenzkra námsmanna erlendis. 

Skal sjóðnum varið til að veita námslán íslenzkum stúdentum og öðrum námsmönnum 
við nám erlendis skv. ákvæðum þessara laga. 

Menntamálaráð Íslands fer með stjórn sjóðsins. 

2. gr. 
Lán úr sjóðnum skulu aðeins veitt íslenzkum stúdentum eða öðrum námsmönnum 

við nám erlendis skv. reglum, sem sjóðsstjórnin setur, en þurfa samþykki mennta- 
málaráðherra. Þessar reglur skal endurskoða árlega. 

Hver námsmaður skv. 1. mgr. þessarar gr. skal að jafnaði hafa heimild til að 
taka lán einu sinni á ári meðan hann er við nám, en þó ekki lengur en hæfilegur 

námstími er talinn í þeirri grein og þeim skóla, sem námið er stundað í. Ár miðast 

við háskólaár á hverjum stað. 
Lántakandi skal enga vexti greiða, meðan á námstíma stendur, en greiða lánin 

upp með jöfnum afborgunum og 32% ársvöxtum á 10 árum. Vaxtagreiðslur og af- 
borganir hefjast þremur árum eftir að námi lýkur. Miða skal við próf eða síðustu 
lántöku, ef stúdent hverfur frá námi, nema sérstakar ástæður séu fyrir hendi. 
Metur sjóðsstjórnin það hverju sinni. 

Til tryggingar lánum þessum skulu lánþegar samþykkja skuldabréf og setja 
frekari tryggingu, ef hægt er, skv. ákvörðun sjóðsstjórnarinnar. 

Bókhald, innheimtu og eftirlit með greiðslum skal sjóðsstjórnin fela opinberri 
stofnun, en sér að öðru leyti sjálf um daglegan rekstur sjóðsins. 

Ráðherra setur reglugerð, þar sem frekar er kveðið á um starfsemi sjóðsins. 

3. gr. 
Ríkissjóður leggur sjóðnum árlega til að minnsta kosti 3 250 þús. kr. Afborganir 

af námslánum menntamálaráðs, sem veitt voru árin 1952— 1959 og vextir af þeim 

renna einnig í sjóðinn. 
Reikningar sjóðsins skulu birtir í Stjórnartíðindum. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 9. apríl 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Gylfi Þ. Gíslason. 

A 18 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

1960 

17 

9. april
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18 LOG 
12. april . . 

um breyting á lögum nr. 46 14. apríl 1954, um tekjuskatt og eignarskatt, 

lögum nr. 36 1958 og lögum nr. 40 1959, um breyting á þeim lögum. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
6. gr. laga nr. 46/1954 I. töluliður orðist svo: 

I. Skattgjald þeirra, sem um ræðir í 1. gr. og 2. gr., reiknast þannig: 
Enginn skattur greiðist af hreinum tekjum einstaklinga undir 50 þús. kr., 

hjóna, sem skattlögð eru sameiginlega, undir 70 þús. kr., og hjóna, sem telja 
fram sitt í hvoru lagi, undir 35 þús. kr. hjá hvoru. 

Af fyrstu 10 000 kr. skattgjaldstekna greiðist .............. 5 % 
— 10000— 30 000 kr. greiðist 500 kr. af 10000 kr. og 10 % af afgangi 
— 30 000— 50000 — — 2500 — — 30000 — — 15% — — 
— 50 000— 70 000 — — 5500 — — 50000 — — 20% — — 
— 70 000—- 90 000 — — 9500 — — 70000 — — 253% — — 
— 90 000 kr. og þar yfir 14500 — — 90000 — — 30% — — 

Tekjuskatt, sem ekki nær 100 kr., skal fella nidur vid ålagningu. 

2. gr. 
10. gr. laga nr. 46/1954 breytist þannig: 
a-liður, sbr. 2. gr. laga nr. 40/1959, fellur niður og breytast greinarliðir sam- 

kvæmt því. 
k-liður (verður j-liður), síðasti málsliður 2. málsgr., sbr. lög nr. 36/1958, 4. gr. b., 

orðist þannig: 
Aldrei kemur þó hærri upphæð til frádráttar en 15 000 kr. 
k-liður (sem verður j-liður) 3. mgr., sbr. lög nr. 36/1958, 4. gr. b., orðist þannig: 
Ef einstæðir foreldrar eða aðrir einstaklingar halda heimili og framfæra þar 

skylduómaga sína, mega þeir draga frá skattskyldum tekjum upphæð, er nemur 
10 þús. kr. að viðbættum kr. 2000.00 fyrir hvert barn. 

I-liður (verður k-liður) orðist svo: 

Kostnaður við stofnun heimilis skal dreginn frá tekjum hjóna á því ári, sem 
þau ganga í hjónaband, og skal sá frádráttur nema kr. 20 000.00. Telji hjónin fram 
til skatts sitt í hvoru lagi, skiptist frádrátturinn jafnt milli þeirra. 

3. gr. 
11. gr. laga nr. 46/1954 breytist þannig: 
2. málsl. 2. málsgr. orðist svo: 
Séu tekjurnar meiri en 10 þús. kr., er þó heimilt, að þau séu sjálfstæðir skatt- 

greiðendur. 
4. málsgr., sbr. lög nr. 36/1958, 5. gr. b., orðist svo: 
Nú aflar kona skattskyldra tekna með vinnu sinni utan fyrirtækis, er hjónin, 

annaðhvort eða bæði, eða ófjárráða börn þeirra eiga eða reka að verulegu leyti, 
og hagfelldara er fyrir hjónin, að þær tekjur séu sérstaklega skattlagðar en að 
frádrátturinn, sem j-liður 10. gr. heimilar, gildi um þær, og geta hjónin þá krafizt
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þess, að skattgjald verði lagt á þau sitt í hvoru lagi samkvæmt 6. gr. Omagafrå- 18 
dráttur allur skiptist þá til helminga milli hjónanna. Annar frádráttur en persónu- 12. apríl 
leg gjöld konunnar telst við útreikninginn hjá eiginmanninum. 

4. gr. 
12. gr. laga nr. 46/1954 orðist svo: 
Frá hreinum tekjum heimilisfastra manna hér á landi, eins og þær eru ákveðnar 

samkvæmt lögum þessum, má draga 10 þús. kr. fyrir hvert barn, sem er á fram- 
færi skattþegns og ekki er fullra 16 ára í byrjun þess almanaksárs, þegar skattur 
er á lagður. Hér með teljast stjúpbörn, kjörbörn og fósturbörn, sem ekki er greitt 
meðlag með. Fyrir aðra skylduómaga, sem skattgreiðandi hefur á framfæri sínu, 
veitist sami frádráttur og fyrir börn, en hafi þeir tekjur, lækkar frádrátturinn sem 
þeim nemur, og fellur burt, ef tekjuupphæðin nemur lögleyfðum ómagafrádrætti 
eða meiru. 

Frá tekjum þeirra, sem eru í foreldrahúsum á framfæri eða við nám og enga 
atvinnu hafa, skal draga það, sem útheimtist þeim til framfæris eða menningar. 

Að loknum frádrætti samkvæmt þessari grein skal sleppa því, sem afgangs 
verður, þegar tekjuhæðinni er deilt með 50. Af þeirri tekjuupphæð, sem þá er eftir, 
greiðist skatturinn, og miðast hann við skattgjaldið samkvæmt 6. gr. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað og skulu koma til framkvæmda við álagn- 

ingu tekju- og eignarskatts fyrir skattárið 1959. 

Gjört í Reykjavík, 12. apríl 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

LÖG 19 
a |, inner 13. apríl um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkissjóður greiðir %% hluta söluskatts, sem innheimtur er til ríkissjóðs, sbr. 

lög nr. 10 1960, um söluskatt, 1. gr. 1. tl., svo og bráðabirgðaákvæði sömu laga, a-lið, 
til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, þó eigi lægri fjárhæð en 56 millj. króna á ári. 

Ríkissjóður greiðir Jöfnunarsjóði þennan hluta af söluskattinum ársfjórðungs- 
lega eftir á. 

2. gr. 
Tekjum Jöfnunarsjóðs samkv. 1. gr. skal úthlutað til sveitarfélaganna í réttu 

hlutfalli við íbúatölu hvers sveitarfélags hinn 1. desember árið á undan, þó þannig, 
að ekkert sveitarfélag fái hærra framlag en nemi 50% af niðurjöfnuðum útsvörum 
s. 1. ár, sbr. þó 3. gr. d.
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19 Fé því, sem ekki verður úthlutað, vegna ákvæða 1. mgr. þessarar greinar, um 

13. apríl 50% hámarkið, skal varið til þess að greiða kostnað, sem fellur á Jöfnunarsjóð, 

samkv. ákvæðum 3. gr. laga þessara. 

3. gr. 
Hlutverk Jöfnunarsjóðs er: 

a. Úthlutun samkvæmt 2. gr. 
b. Að greiða fram úr fjárhagserfiðleikum sveitarfélaga samkv. III. kafla laga nr. 

90 14. maí 1940, um eftirlit með sveitarfélögum. 

c. Að leggja út greiðslur þær á milli sveitarfélaga, sem ríkissjóður ber ábyrgð á 

samkvæmt framfærslulögunum, þar til þær hafa verið endurgreiddar af því 

sveitarfélagi, sem þær hafa verið inntar af hendi fyrir. 

d. Að greiða aukaframlag til þeirra sveitarfélaga, sem ekki fá nægileg útsvör á 

lögð samkv. lögum um útsvör. 

e. Að styrkja, eftir ákvörðun ráðherra, tilraunir til að koma betra skipulagi og 

meira samræmi i framkvæmdir sveitarmálefna og samstarf sveitarfélaga. 

4. gr. 

Framlag Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaganna, samkv. 2. gr., skal greitt þrisvar 

sinnum á ári, fyrir 15. júlí, 15. október og 15. janúar. 

Nú kemst sveitarfélag eftir setningu laga þessara í vanskil með greiðslur vegna 

veittra ríkisábyrgða, og er ráðuneytinu þá heimilt að inna slíkar greiðslur af hendi 

af framlagi til sveitarfélagsins, eftir því sem til vinnst. 

5. gr. 
Félagsmálaráðuneytið skal hlutast til um ýtarlega rannsókn á fjárreiðum 

sveitarfélags, sem þarfnast aukaframlags samkv. 3. gr. d. 
Slíkt aukaframlag skal eigi veita fyrr en að lokinni rannsókn og eftir að tekn- 

ar hafa verið til greina þær aðfinnslur, sem rannsóknin hefur gefið tilefni til. 

Jafnan er ráðuneytinu heimilt að ákveða, að sveitarfélags, sem hlotið hefur 

aukaframlag samkv. 3. gr. d., skuli sett undir eftirlit, samkv. IV. kafla laga nr. 

90/1940. 
Um greiðslu aukaframlags gildir ákvæði 2. mgr. 4. gr. 

6. gr. 

Félagsmálaráðherra hefur á hendi yfirstjórn Jöfnunarsjóðs, sem vera skal 

í vörzlu félagsmálaráðuneytisins, sem annast bókhald hans, úthlutun framlaga 

samkv. 2. gr., allar greiðslur samkv. 3. gr. svo og allar afgreiðslur á vegum sjóðsins. 

7. gr. 

Fé sjóðsins skal ávaxtað í tryggri lánsstofnun. 

8. gr. 
Árlega skal semja reikning Jöfnunarsjóðs, sem endurskoðaður skal af endur- 

skoðunardeild fjármálaráðuneytisins. 
Ársreikningar sjóðsins skulu birtir í B-deild Stjórnartíðindanna. 

9. gr. 

Félagsmálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um starfrækslu 

sjóðsins.
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10. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Jafnframt eru úr gildi fallin ákvæði II. kafla laga nr. 67 12. apríl 1945, um 

Jöfnunarsjóð sveitarfélaga, og VI. kafli framfærslulaga, nr. 80 5. júní 1947, um 
jöfnun framfærslukostnaðar. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Við úthlutun framlags úr Jöfnunarsjóði á árinu 1960, samkv. 2. gr. laganna, 
skal miða hámark framlagsins við niðurjöfnuð útsvör á árinu 1959, og má fram- 
lagið eigi vera meira en 35% af álögðum útsvörum 1959. 

Gjört í Reykjavík, 13. april 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 18 21. febr. 1956, um breyting á lögum nr. 31 

4. febr. 1952, um skipun prestakalla. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 
Við 1. efnismálsgr. 2. gr. laganna bætist: 
Enn fremur er biskupi heimilt að ráða prestvígðan mann sem æskulýðsfulltrúa 

þjóðkirkjunnar til þess að aðstoða og leiðbeina við æskulýðsstarfsemi í söfnuðum 
landsins. 

2. og 3. málsgr. 2. gr. laganna orðist svo: 
Ráðningartími skal vera allt að 3 árum í senn. 
Prestar þessir skulu hafa sömu laun og sóknarprestar, en ferðakostnaður milli 

prestakalla skal greiddur úr ríkissjóði, svo og húsaleiga ferðaprests þar, sem hann 
er settur til þjónustu, enda fái hann ekki afnot af embættisbústað prestakallsins. 

Kostnaður greiðist samkvæmt reikningi, er ráðherra úrskurðar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 21. april 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ingólfur Jónsson. 

1960 

19 

13. apríl 

20 

21. apríl
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i ad AUGLYSING 
25. a 

i um samkomulag milli fslands og Sovétrikjanna um gagnkvæma 

niðurfellingu gjalda fyrir ræðismannsstörf. 

Með erindaskiptum, dags. 14. marz 1960, milli utanríkisráðuneytisins og sendi- 
ráðs Sovétríkjanna í Reykjavík var gert samkomulag um að fella niður gjöld 
fyrir störf, sem unnin eru af ræðismönnum ríkjanna. Samkomulagið er ótíma- 
bundið, en hvor aðili getur sagt því upp einhliða með þriggja mánaða fyrirvara. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 25. apríl 1960. 

Emil Jónsson.   
Páll Ásg. Tryggvason.



Stjórnartíðindi 1960, A. 9. 145 

LÖG 
um heimild handa ríkisstjórninni til að selja Vestmannaeyjakaupstað land allt 

Í Vestmannaeyjum, sem nú er í eigu ríkisins, og um eignarnámsheimild 
á lóðar- og erfðafesturéttindum. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Vestmannaeyjakaupstað land allt í Vestmanna- 

eyjum, sem nú er Í eigu ríkisins. 
Náist ekki samkomulag um söluverð landsins, skal það metið af serðardómi, 

þar sem kaupandi og seljandi tilnefni hvor sinn aðila, en bæjarfógetinn í Vest- 
mannaeyjum oddamann. Þó skal Vestmannaeyjakaupstað ekki gert að greiða þá verð- 
hækkun landsins, sem orðið hefur vegna framkvæmda bæjarfélagsins sjálfs, síðan 
farið var að skipta landinu í byggingarlóðir. 

Andvirði landsins skal Vestmannaeyjakaupstað heimilt að greiða á 25 árum. 
Þarfnist ríkið eða ríkisstofnanir byggingarlóða úr landinu undir opinberar 

byggingar, skal því heimilt að kaupa þær og þá við því sama verði hlutfallslega og 
Vestmannaeyjakaupstað var gert að greiða fyrir landið. 

2. gr. 
Þeir, sem öðlazt hafa réttindi eða ítök í landi því, sem um getur i Í. gr., 

annaðhvort með samningi eða á annan löglegan hátt, skulu halda óskertum rétti 
sínum, þar til samningurinn er útrunninn eða rétturinn með öðru móti niður fall- 
inn. Þó skal bæjarstjórn Vestmannaeyjakaupstaðar heimilt að taka eignarnámi 
lóðar- eða erfðafesturéttindi í eignarlandi kaupstaðarins, ef nauðsyn krefur vegna 
skipulags. Um framkvæmd eignarnámsins skal fara eftir ákvæðum laga nr. 61 frá 
14. nóv. 1917. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 10. maí 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  
Ingólfur Jónsson. 

A 19 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

1960 

22 

10. maí
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23 LOG 
12. mai 

um breyting á lögum nr. 29 frá 9. mai 1955, um breyting á jarðræktarlögum 

nr. 45 17. maí 1950. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Töluliður 2 í 3. gr. laganna falli niður. 

2. gr. 
Fyrir orðin „til ársloka 1960“ í 3. máisgr. 6. gr. laganna komi: til ársloka 1964. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast gildi nú þegar og koma til framkvæmda við úttekt jarðabóta 

vorið 1960. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson. 

24 LÖG 

14, maí um breyting á lögum nr. 66 12. apríl 1945, um útsvör. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir a-lið 2. mgr. 8. gr. laganna komi nýr stafliður, sem verði b-liður, svo 

hljóðandi (liðatalan breytist skv. því): 
Ef hann hefur rekið sildarverkun og verzlun með síldarafurðir utan heimilis- 

sveitar, enda má þá ekki leggja á hann að því leyti í heimilissveit hans. 

2. gr. 
a. Í stað „8. gr., a—ce-liðir“ í a-lið 1. tölul. 1. mgr. 9. gr. laganna komi: 8. gr. 

a—d-liðir. 
b. Orðin „sildarkaup, síldarsala, síldarverkun“ í c-lið 1. tölul. 9. gr. falli niður. 

Gjört að Bessastöðum, 14. maí 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen.
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LOG 25 
14. mai 

um breyting á lögum nr. 12 30. jan. 1952, um ráðstöfun erfðafjárskatts 

og erfðafjár ríkissjóðs til vinnuheimila. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Aftan við 2. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Ef fjárhagur sjóðsins leyfir, er enn fremur heimilt að veita framangreindum 
aðilum lán úr sjóðnum með sömu skilmálum til þess að koma upp elliheimilum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 14. maí 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Emil Jónsson. 

LÖG 26 
14. maí 

um breyting á umferðarlögum, nr. 26 2. maí 1958. i 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
1. mgr. 63. gr. orðist svo: 
Á vegum skulu ríðandi menn halda sig á vinstri hluta vegarins. Þeim ber að 

víkja greiðlega til vinstri fyrir þeim, sem á móti koma, en hleypa fram fyrir sig 

á hægri hönd þeim, sem fram fyrir vilja fara. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 14. mai 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson. 
Å 19
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27 LOG 
21. mai 

må um breyting á lögum nr. 47 23. júní 1932, um lækningaleyfi o. fl. 

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

Þykki minu: 

1. gr. 
Í stað 1. málsgr. 2. gr. laganna komi fjórar nýjar málsgreinar, svo hljóðandi: 
Þeir eiga rétt á ótakmörkuðu lækningaleyfi og að heita læknar, er lokið hafa 

prófi við Háskóla Íslands og framhaldsnámi í sjúkrahúsi í fæðinsarhjálp og öðru, 
eftir reglum, sem læknadeild háskólans setur og ráðherra staðfestir. 

Framhaldsnámi þessu skal lokið hér á landi eða erlendis við sjúkrahús, sem 
fullnægir skilyrðum til þess að dómi heilbrigðisstjórnar, að fengnum tillögum lækna- 
deildar háskólans. 

Kandidatar skulu við framhaldsnámið hafa almenn lögkjör opinberra starfs- 
manna. Þeir skulu taka hámarkslaun samkvæmt 8. fl. launalaga. 

Þeir einir geta hlotið lækningaleyfi, sem eru íslenzkir ríkisborgarar og hafa 
ekki verið dæmdir til refsingar fyrir athæfi, sem svívirðilegt er að almenningsáliti, 
hafa ekki verið sviptir lækningaleyfi samkvæmt lögum þessum, enda mæli lækna- 
deildin og landlæknir með leyfisveitingunni. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 21. mai 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  
Bjarni Benediktsson. 

28 LÖG 
23. maí sie ris 2 

at um veitingu rikisborgararéttar. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisborgararétt skulu öðlast: 

1. Andersen, Villum Aage, verkamaður í Reykjavík, f. í Danmörku 20. júlí 1924. 
2. Anna Pálína Jónsdóttir, húsmóðir, Sauðhúsum í Dalasýslu, f. í Færeyjum 14. 

okt. 1929. 
Berg, Malena Eline, húsmóðir á Fáskrúðsfirði, f. 30. sept. 1921 í Færeyjum. 
Boeskov, Johanne Cecilie, húsmóðir í Hafnarfirði, fædd á Íslandi 12. júlí 1932. 
Buhl, Kristian, fjósameistari á Akureyri, f. í Danmörku 18. júní 1930. h

á
a
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Carlsen, Emma Guðrún, húsmóðir á Selfossi, fædd á Íslandi 16. okt. 1922. 

Christensen, Henning, mjólkurfræðingur í Reykjavík, f. í Danmörku 22. april 

1926. 
Ferrua, Walter Teresio Ernesto, iðnverkamaður í Reykjavík, f. á Ítalíu 19. 

ágúst 1933. 
Gill, Frieda Emma, f. Ullrich, starfsstúlka á Þorsteinsstöðum í Skagafjarð- 

arsýslu, f. 31. maí 1927 í Þýzkalandi. 
Grinwald, Liesbeth, húsmóðir í Reykjavík, fædd í Þýzkalandi 24. okt. 1913. 

. Guðni Erlendsson, barn í Reykjavík, fæddur í Svíþjóð 29. ágúst 1950. 
Hansen, Verner Jakob, blikksmiður í Reykjavík, f. í Danmörku 30. júní 1921. 
Hautopp, Jörgen Rosleff, járnsmiður í Reykjavík, f. í Danmörku 26. marz 1934. 
Henschel, Jutta Wilhelmine, húsmóðir á Seltjarnarnesi, f. í Þýzkalandi 4. des. 

1929. 
Herrmann, Maria Erdmuthe, barnakennari í Selvogi, f. í Þýzkalandi 23. des. 1937. 

. v. Hoof, Allegunda, karmelnunna í Hafnarfirði, f. í Hollandi 27. febr. 1912. 
. Högnaberg, Peder Jakob, sjómaður í Keflavík, f. í Færeyjum 24. des. 1930. 

Jacobsen, Sonja Johanna, húsmóðir, Þingholti, Búðum, Fáskrúðsfirði, f. í 

Færeyjum 3. okt. 1933. 
Jensen, Christian Frederik, garðyrkjumaður í Hveragerði, f. í Danmörku 2. maí 

1920. 
. Koeppen, Erwin, hljóðfæraleikari í Reykjavík, f. í Þýzkalandi 12. febr. 1925. 
. Kudrawzew, Alvine, ekkja í Reykjavík, f. í Lettlandi 26. marz 1890. (Fær rétt- 

inn 21. ágúst 1960). 
Kummer, Erling Reinhold, verkamaður í Reykjavík, f. í Þýzkalandi 18. júní 

1937. 
Langfeldt, Hedwig Ella Adelheid, húsmóðir að Nesi í Selvogi, fædd í Þýzka- 

landi 23. sept. 1923. 
. Lervik, Magnar Kristoffer, matreiðslumaður, Galtafelli, Hrunamannahreppi, 

Árnessýslu, f. í Noregi 10. jan. 1916. 
. Lindner, Friedrich Franz, húsgagnabólstrari í Reykjavík, f. í Þýzkalandi 14. 

sept. 1919. 
. Linke, Anni Karoline Wilhelmine, húsmóðir í Kópavogi, f. í Þýzkalandi 25. des. 

1923. 
. Nielsen, Svend Erik Christian, málari í Reykjavík, f. í Danmörku 21. júlí 1915. 
. Pedersen, Hans Peter, iðnverkamaður á Akureyri, f. í Danmörku 12. des. 1908. 

. Schulz, Elisabeth Maria, húsmóðir í Reykjavík, f. í Þýzkalandi 20. nóv. 1914. 
. Schwichow, Werner Eric Hans, verkamaður á Seltjarnarnesi, f. í Þýzkalandi 

25. jan. 1932. 
. Schöttke, Hedwig Erna, starfsstúlka í Reykjavík, f. í Þýzkalandi 28. marz 1915. 

Simmers, Johannes Arnoldus, garðyrkjumaður í Sandgerði, f. í Hollandi 11. 
marz 1898. 

. Sólveig María Björnsdóttir, Borgarnesi, fædd á Íslandi 9. des. 1927. 
Spitta, Jörg, sútari á Akureyri, fæddur í Þýzkalandi 30. nóv. 1936. 

. Splidt, Jens Albert, sjómaður í Reykjavík, f. í Færeyjum 22. júlí 1922. 
Splidt, Olna Maria Ketty, f. Hentze, húsmóðir í Reykjavík, f. í Færeyjum 3. 

okt. 1929. 
. Vágenes, Sigrid Haldis Áneland, húsmóðir í Hafnarfirði, fædd í Noregi 25. jan. 

1931. (Fær réttinn 25. maí 1960). 
Vigð, Sigrid Dagmar, skrifstofustúlka í Reykjavík, fædd í Danmörku 27. júlí 

1936. 
Wagner, Ilse Inge, húsmóðir, Írafossi í Árnessýslu, f. í Þýzkalandi 24. marz 1930. 

. Walker, Donald Nutter, skrifstofumaður í Reykjavík, f. í Englandi 22. maí 1933. 

1960 

28 

23. maí
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28 41. Whiles, Margaret Lilja, barn i Reykjavik, fædd i Bandarikjum Nordur- 
23. mai Ameriku 28. ågust 1954. 

42. Wirkner, Christa Ingeburg, húsmóðir í Keflavík, f. í Þýzkalandi 22. des. 1929. 

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 Reykjavík, 23. maí 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Bjarni Benediktsson. 

29 LÖG 
23. maí 

um eignarnámsheild fyrir Húsavíkurkaupstað á svokölluðu 

Preststúni í Húsavíkurlandi. 

Forseti Ístanns 

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

1. gr. 
Bæjarstjórn Húsavíkur er heimilt að taka eignarnámi svokallað Preststún i 

Húsavíkurlandi. Andvirði túnsins verði óskilorðsbundin eign Húsavíkurkirkju. 

2. gr. 
Um framkvæmd eignarnámsins skal fara eftir ákvæðum laga nr. 61 14. nóv. 1917. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. maí 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Emil Jónsson.
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LOG 
um skipan innflutnings- og gjaldeyrismåla o. fl. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

1. gr. 
Innflutningur á vörum til landsins skal vera frjáls, nema annað sé ákveðið í 

sérstökum lögum eða í reglugerð, sem ríkisstjórninni er heimilt að gefa út sam- 
kvæmt þessum lögum, að höfðu samráði við Landsbanka Íslands, Seðlabankann. 
Sama máli gegnir um gjaldeyrisgreiðslur til útlanda. 

Ríkisstjórnin hefur heimild til að setja skilyrði um innflutning og gjaldeyris- 
sölu, sem nauðsynleg kunna að vera vegna viðskiptasamninga eða af öðrum 

ástæðum. 

2. gr. 
Úthlutun gjaldeyris- og innflutningsleyfa fyrir vörum og gjaldeyrisgreiðslum 

annast þeir viðskiptabankar, sem hafa með höndum kaup og sölu á erlendum 
gjaldeyri, samkvæmt reglum, sem ríkisstjórnin setur. Skulu bankarnir gefa ríkis- 
stjórninni skýrslur um þessa úthlutun, eftir því sem hún ákveður. Ríkisstjórninni 
er heimilt að taka í sínar hendur eða fela sérstökum trúnaðarmönnum úthlutun 

tiltekinna leyfa. 

3. gr. 
Óheimilt er að tollafgreiða vörur, sem samkvæmt 1. gr. eru háðar leyfisveit- 

ingum, nema gegn innflutningsleyfi. 
Bankarnir mega ekki láta gjaldeyri fyrir vörur eða til að inna af höndum aðrar 

greiðslur, sem háðar eru leyfisveitingum eftir reglugerð settri samkvæmt 1. gr. 

þessara laga, nema leyfi sé fyrir hendi. 

4. gr. 
Allur erlendur gjaldeyrir, sem hérlendir aðilar eiga eða eignast fyrir vörur, 

þjónustu eða á annan hátt, skal seldur Landsbanka Íslands, Seðlabankanum, eða 

öðrum bönkum, sem hafa heimild til að verzla með erlendan gjaldeyri, án óeðlilegs 
dráttar, samkvæmt nánari reglum, sem settar verða með reglugerð. Þó geta þeir 
aðilar, sem um getur i 2. gr., veitt undanþágu frá þessari reglu. 

5. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að setja með reglugerð takmarkanir á útflutning og 
innflutning íslenzkra peningaseðla, skiptimyntar, skuldabréfa og hvers konar skuld- 
bindinga, sem hljóða um greiðslu í Íslenzkum gjaldeyri. Sama máli gildir um erlenda 
seðla og skiptimynt. 

6. gr. 

Landsbanki Íslands, Seðlabankinn, skal fylgjast með því, að erlendum gjaldeyri 
sé skilað til gjaldeyrisbankanna og að erlendur gjaldeyrir, sem bankarnir selja, sé 
notaður eins og til var ætlazt. Einnig ber honum að fylgjast með þeim gjaldeyris- 
viðskiptum, sem heimiluð eru án milligöngu fyrrnefndra banka. 

1960 

30 

25. maí
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30 Hlutadeigandi aðilum er skylt að gera Seðlabankanum fullnægjandi grein fyrir 
25. maí gjaldeyrisviðskiptum sínum og veita honum nauðsynlegar upplýsingar í því sam- 

bandi. 

7. gr. 
Ekki mega opinberir aðilar né einkaaðilar semja um lán erlendis til lengri tíma 

en eins árs, nema með samþykki ríkisstjórnarinnar. Til lána telst í þessu sambandi 
einnig hvers konar greiðslufrestur á vörum og þjónustu til lengri tíma en eins árs. 
Erlend lán til skemmri tíma en eins árs, þar með talinn hvers konar greiðslufrestur 
á vörum og þjónustu, skulu háð reglum, sem ríkisstjórnin setur. 

II. KAFLI 

8. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða, að vörur megi ekki bjóða til sölu, selja 

til útlanda eða flytja úr landi, nema að fengnu leyfi hennar. 
Samráð skal hafa við Landsbanka Íslands, Seðlabankann, um veitingu leyfa til 

útflutnings, er greiðist í jafnkeypisgjaldeyri, ef sá útflutningur er umfram þær 
upphæðir, sem gildandi viðskiptasamningar við hlutaðeigandi jafnkeypislönd gera 
ráð fyrir. 

Útflutningsleyfi getur ríkisstjórnin bundið skilyrðum, sem nauðsynleg þykja, 
þar á meðal um verðjöfnun innbyrðis við sölu vöru sömu tegundar og gæða á að- 
greindum mörkuðum, og að hver framleiðandi skuli bera fjárhagslega ábyrgð á 
vöru sinni vegna galla. 

Útflytjendur eru skyldir að veita ríkisstjórninni þær upplýsingar, sem hún 
óskar, um allt, er varðar sölu og útflutning vara, sem seljast eiga til útlanda. 

III. KAFLI 

9. gr. 
Framkvæmdabanki Íslands skal semja áætlun um þjóðartekjurnar, myndun 

þeirra, skiptingu og notkun. Þá skal bankinn semja skýrslur um fjárfestingu í 
landinu og vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um fjárfestingarmál. Hlutaðeigandi 
aðilum skal skylt að veita Framkvæmdabanka Íslands allar upplýsingar, sem hann 
þarfnast í þessu sambandi. 

Byggingarnefndir og oddvitar senda Framkvæmdabanka Íslands eða öðrum aðila, 
sem ríkisstjórnin ákveður, skýrslu, eftir því sem nánar verður ákveðið í reglugerð, 
um byggingarframkvæmdir í umdæmi þeirra. Heimilt er að ákveða, að þessar 
skýrslur nái einnig til umsókna um byggingarleyfi og veittra byggingarleyfa. 

IV. KAFLI 

10. gr. 
Innheimta má af gjaldeyris- og/eða innflutningsleyfum allt að 1% leyfisgjald 

af fjárhæð þeirri, sem leyfið hljóðar um. Af gjaldi þessu skal allt að helmingur, 
eftir nánari ákvörðun ríkisstjórnarinnar, ganga til bankanna til að standa straum 
af kostnaði við úthlutun leyfa, en að öðru leyti skal því varið til greiðslu á kostnaði 
við verðlagseftirlitið. 

11. gr. 
Þeim, sem annast framkvæmd þessara laga, er bannað, að viðlagðri ábyrgð 

samkvæmt ákvæðum almennra hegningarlaga, um opinbera starfsmenn, að skýra
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óviðkomandi mönnum frá þeim atriðum, sem þeir verða áskynja um í starfi sínu 
og leynt eiga að fara. 

12. gr. 
Hver sá, sem vanrækir að láta í té nauðsynlegar skýrslur í sambandi við fram- 

kvæmd þessara laga, skal sæta 50—500 króna dagsektum. Sá, sem gefur aðilum, 
sem annast framkvæmd þessara laga, rangar skýrslur, skal sæta refsingu sam- 
kvæmt ákvæðum 15. kafla almennra hegningarlaga. Brot gegn ákvæðum laga þessara 
og reglum settum samkvæmt þeim varða sektum allt að 500 þús. krónum. Ef miklar 
sakir eru eða brot ítrekað, má dæma sökunaut í varðhald eða fangelsi allt að 4 
árum, og svipta má hann atvinnurétti um stundarsakir eða fyrir fullt og allt. Upptaka 
eigna samkvæmt 69. gr. almennra hegningarlaga skal og heimil vera. 

Mál út af brotum á lögum þessum fara að hætti opinberra mála. 

  

13. gr. 
Ríkisstjórnin setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga. 

14. gr. 
Lög þessi öðlast gildi þann dag, sem reglugerð sú, sem um getur i 1. gr., er 

gefin út. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 42 5. apríl 1948, um útflutning og 
innflutning á íslenzkum og erlendum gjaldeyri, lög nr. 33 8. marz 1951, um úthlutun 
jeppabifreiða og heimilisdráttarvéla, lög nr. 88 24. des. 1953, um skipan inn- 
flutnings- og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl., lög nr. 10 18. febr. 1957, um afnot 
íbúðarhúsa í kaupstöðum, lög nr. 20 13. apríl 1957, um sölu og útflutning sjávar- 
afurða o. fl., og 4. gr. laga nr. 105 21. des. 1945, um þátttöku Íslands í stofnun 
gjaldeyrissjóðs og alþjóðabanka samkvæmt tillögu Bretton Woods fundarins og um 
lántöku í því skyni. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Gjaldeyris- og innflutningsleyfi, svo og útflutningsleyfi, sem í gildi eru, þegar 
lög þessi taka gildi, skulu haldast. Þó skal heimilt að ákveða, að þau skuli afhendast 
til skrásetningar. 

Fjármálaráðuneytinu er heimilt, þar til endurskoðun tollskrár er lokið, að 
lækka aðflutningsgjöld af efnivörum til skógerðar, ef viðtakandi vörunnar rekur 
skógerð og staðfestir í aðflutningsskýrslu, að efnivaran verði einungis notuð til 
framleiðslunnar. 

Á árunum 1960 og 1961 skal hámarkstala þeirra bifreiða, sem lækka má aðflutn- 
ingsgjöld af samkvæmt v-lið 3. gr. laga nr. 90 25. nóv. 1954, um tollskrá o. fl., vera 
150 hvort árið (sbr. 2. gr. laga nr. 27 29. maí 1957). 

Gjört í Reykjavík, 25. mai 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Gylfi Þ. Gislason. 

1960 

30 

25. maí
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LOG 

um breyting á sjúkrahúsalögum, nr. 93 31. des. 1953. 

Forseti ÍSLANDS 

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

þykki minu: 

1. gr. 

Á eftir 1. málsl. 2. mgr. 10. gr. laganna bætist nýr málsl.: 

Ráðherra getur þó ákveðið, að sama skuli gilda um sjúkrahús, sem er sérstak- 

lega vel búið að tækjum til sjúkdómsgreiningar og meðferðar og hefur fastráðið 

eða ákveðið að ráða til starfa nægilega marga lækna til þess að leysa af hendi þau 

störf, sem eru við hæfi þess, þó ekki færri en þrjá. 

2. gr. 

11. gr. laganna orðist svo: 

Úr ríkissjóði greiðist árlega styrkur til sjúkrahúsa sem hér segir: 

1. Almennt sjúkrahús bæjar-, sýslu- eða hreppsfélaga svo og einkasjúkrahús, 

sem áður hefur notið dagstyrkja úr ríkissjóði: 10 kr. á legudag. 

2. Sjúkrahús bæjar-, sýslu- eða hreppsfélaga, sem að dómi landlæknis er vel 

búið tækjum og hefur a. m. k. tvo fastráðna lækna, yfirlækni og fyrsta aðstoðar- 

lækni: 15 kr. á legudag. Sé slíkt sjúkrahús sérstaklega vel búið tækjum til sjúk- 

dómsgreiningar og meðferðar og hafi fastráðið eða ákveðið að ráða til starfa nægi- 

lega marga lækna til þess að leysa af hendi þau störf, sem eru við hæfi þess, þó 

ekki færri en þrjá, getur ráðherra veitt því viðurkenningu til þess að njóta sama 

rekstrarstyrks og fjórðungssjúkrahús. 
3. Fjórðungssjúkrahús (sbr. 10. gr.): 25 kr. á legudag. 

Ráðherra er heimilt að gera það að skilyrði fyrir styrkveitingu samkvæmt 

ákvæðum þessarar greinar, að hlutaðeigandi sjúkrahús tryggi rekstrarafkomu sína 

með því að taka hæfilegt aukagjald umfram almenn daggjöld af sjúklingum frá 

nágrannasveitarfélögum, er sjúkrahússins hafa not, en hafa sjálf ekki með hönd- 

um sérstakan sjúkrahúsrekstur, ella sé sjúkrahúsinu tryggður með samningi hæfi- 

legur árlegur rekstrarstyrkur af hendi slíkra sveitarfélaga. 

Setja má í reglugerð nánari ákvæði um læknaskipan viðurkenndra sjúkra- 

húsa. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 52 12. júní 

1958, um breyting á sjúkrahúsalögum, nr. 93 31. des. 1953. 

Gjört í Reykjavík, 25. mai 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 32 
14. júní 

um heimild til að veita Friedrich Karl Liider atvinnurekstrarleyfi á Íslandi. 

Forseti Ístanps 
gjörir kunnugt: Félagsmálaráðherra hefur tjáð mér, að Hafnarfjarðarkaupstaður 

hafi gjört samninga við Friedrich Karl Löder verkfræðing, Kiel, Þýzka- 
landi, um vinnslu hraunefnis í landi kaupstaðarins, en slík vinnsla hefur í 
för með sér atvinnurekstur hér á landi. Eigi er heimild í lögum til þess að 
veita útlendingum leyfi til atvinnurekstrar í landinu, nema að þeir séu þar 
heimilisfastir. Þar eð umræddur Friedrich Karl Lider á ekki lögheimili hér 
á landi, ber brýna nauðsyn til þess, að heimild sé gefin í þessu sérstaka 
tilfelli, til þess að veita atvinnurekstrarleyfi, þó að atvinnurekandi sé ekki 
heimilisfastur hér á landi. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnar- 
skrárinnar, á þessa leið. 

1. gr. 
Félagsmálaráðherra er heimilt að veita Friedrich Karl Lider verkfræðing, 

Kiel, Þýzkalandi, leyfi til þess að reka atvinnu í Hafnarfirði, sem nauðsynleg er i 
sambandi við vinnslu hraunefnis. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 14. júní 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson. 

LÖG 33 
27. maí 

um breyting á lögum nr. 59 7. maí 1946, um sérstakar fyrningarafskriftir. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Heimild í. gr. laga nr. 59 7. maí 1946 til sérstakra afskrifta skal einnig ná til 

eigna af þeirri tegund, sem þar eru taldar og teknar í fyrstu notkun á árunum 
1960, 1961 og 1962. Enn fremur skal heimildin gilda um farþega- og vöruflutninga- 
flugvélar, sem teknar verða í fyrstu notkun á árunum 1960—-1962. Öll önnur ákvæði 
framangreindra laga gilda einnig um þessar eignir. 

A 20 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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33 

27. mai 

34 

30. maí 

35 
30. maí 
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Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 27. mai 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 49 12. júní 1958, um lífeyrissjóð togarasjómanna. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 

Aftan við 3. málsgr. 9. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Iðgjöld sjóðfélaga og launagreiðanda skulu hvíla sem lögveð á hlutaðeigandi 

togara og ganga fyrir öllum öðrum veðum. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 30. maí 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Emil Jónsson. 

LÖG 

um lögheimili. 

Forseti ÍSLANDS 

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

þykki minu: 

1. gr. 

Sérhver maður, sem dvelst eða ætlar að dveljast á Íslandi lengur en 6 mánuði, 

skal eiga lögheimili samkvæmt því, sem fyrir er mælt í lögum þessum. Sama gildir 

um útlendinga, sem stunda hér atvinnu, þó að dvöl þeirra sé skemmri en 6 mánuðir. 

Enginn getur átt lögheimili hér á landi á fleiri stöðum en einum Í senn. 

2. gr. 
Þar er lögheimili manns, sem hann á heimili. 

Heimili manns er sá staður, þar sem hann hefur bækistöð og dvelst að jafnaði
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í tómstundum sínum og hefur þá hluti, sem eru honum persónulega tengdir, svo 
sem fatnað, húsgögn, bækur o. fl. 

Það telst eigi heimili, þó að maður dveljist í skóla, sjúkrahúsi, heilsuhæli, elli- 
heimili eða annarri slíkri stofnun, vinnuhæli eða fangahúsi, eða ef hann dvelst 
eingöngu eða aðallega til lækninga eða til heilsubótar. Sama gildir um dvalarstað 
vegna árstíðabundinnar atvinnu, svo sem vertíðarvinnu, kaupamennsku og vetrar- 
vistar eða annarrar vetrardvalar vegna atvinnu, enda hverfi maðurinn til lögheim- 
ilis síns að slíkri dvöl lokinni. 

Dvalarstaður manns á athafnasvæði varnarliðsins, meðan hann stundar vinnu 
á vegum þess, telst eigi heimili, nema hann tilkynni dvalarstaðinn sem lögheimili. 

3. gr. 
Nú á maður samtímis heimili í fleiri sveitarfélögum en einu, og skal hann þá 

eiga þar lögheimili, sem aðalatvinna hans er og hefur verið 2 síðastliðin ár eða 
lengur. Það telst aðalatvinna í þessu sambandi, sem varir lengur en 6 mánuði á 
ári eða hefur gefið í tekjur meira en % af hreinum árstekjum mannsins. Verði eigi 
þannig greint á milli um atvinnu í ýmsum sveitarfélögum, skal maðurinn sjálfur 
ákveða, hvert heimila hans skuli vera lögheimili, en þjóðskráin ákveður, hvert 
heimilanna skuli vera lögheimili hans, hafi hann sjálfur ekki tilkynnt það. 

4. gr. 
Nú á maður hvergi heimili, og á hann þá lögheimili í sveitarfélagi, þar sem hann 

stundar atvinnu að staðaldri. 
Það telst atvinna að staðaldri í sama sveitarfélagi, ef maður hefur stundað 

þar atvinnu samtals 6 mánuði eða lengur á síðustu 12 mánuðum. 

5. gr. 
Maður, sem stundar farmennsku, fiskveiðar eða flutningastarfsemi og hefur 

hvergi heimili, á lögheimili þar, sem skip það, flugfar eða annað farartæki, sem 

hann starfar á, hefur aðalbækistöð sína. 

6. gr. 

Nú verður eigi skorið úr um lögheimili manns samkvæmt ákvæðum 2.—5. gr. 
laga þessara, og skal hann þá eiga lögheimili í því sveitarfélagi, þar sem hann hefur 
síðast haft þriggja mánaða samfellda dvöl, sem fellur ekki undir 3. og 4. mgr. 2. gr. 

7. gr. 
Hjón eiga sama lögheimili. Hafi þau sitt heimilið hvort samkvæmt 2. gr., skal 

lögheimili þeirra vera hjá því hjónanna, sem hefur börn þeirra hjá sér. Ef börn 
þeirra eru hjá báðum hjónanna eða þau eru barnlaus, skulu þau sjálf ákveða, á 

hvorum staðnum lögheimili þeirra skuli vera, ella ákveður þjóðskráin, á hvoru 
heimilinu telja skuli lögheimili þeirra. Sama gildir, eftir því sem við getur átt, um 
fólk í óvígðri sambúð, sem á barn eða börn saman. 

Um lögheimili hjóna, sem slitið hafa samvistum að lögum eða ekki búið saman 
síðastliðin 2 ár eða lengur eftir vígslu, fer sem um lögheimili einstaklinga. 

8. gr. 
Börn innan 16 ára eiga sama lögheimili og foreldrar þeirra, ef þeir búa saman. 

Ef foreldrar eru ekki samvistum, eiga börn þeirra lögheimili hjá því foreldranna, 

sem foreldraráðin hefur. Nú hefur foreldraráðum ekki verið skipt á milli foreldr- 
anna, og á þá barn sama lögheimili og það foreldri, sem það dvelst hjá, eða á dvalar- 
heimili sínu, ef það dvelst hjá hvorugu foreldranna. 
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35 Sama gildir um kjörbörn og kjörforeldra og fósturbörn og fósturforeldra, sem 

30. maí annast framfærslu fósturbarna sinna án meðgjafar. 

Munaðarlaus börn, sem ekki eiga fósturforeldra samkvæmt 2. mgr. eiga lög- 

heimili í sveit þeirri, þar sem þau urðu munaðarlaus. Ef þau hafa verið munaðar- 

laus frá fæðingu, eiga þau lögheimili þar, sem móðir þeirra átti lögheimili, er þau 

fæddust. 

9. gr. 

Nú á maður, sem yngri er en 21 árs, lögheimili hjá foreldri sínu eða foreldrum, 

og heldur hann þá því lögheimili, unz hann verður 21 árs, nema hann eignist sjálf- 

stætt heimili samkvæmt 2. gr., enda hafi hann þá ekki dvalizt á heimili foreldris síns 

eða foreldra einn mánuð eða lengur á síðustu 12 mánuðum. 

Sama gildir um mann, þótt eldri sé en 21 árs, sem stundar nám sem aðalvið- 

fangsefni, unz náminu lýkur. 

10. gr. 

Rétt er þeim, sem dveljast erlendis við nám, að telja lögheimili sitt í sveitar- 

félagi, þar sem þeir áttu lögheimili, er þeir fóru af landi broti. Sama gildir um 

sjúklinga, sem dveljast erlendis vegna veikinda, svo og þá, sem eru erlendis í heim- 

sókn hjá venzlafólki sínu um lengri eða skemmri tíma. 

Svo skulu og íslenzkir ríkisborgarar, sem gegna störfum erlendis á vegum ríkis- 

ins við sendiráð og ræðismannsskrifstofur Íslands og taka laun úr ríkissjóði, eiga 

lögheimili á Íslandi, þar sem lögheimilið var, þegar þeir fóru af landi brott. 

Þeim, sem 1. og 2. mgr. tekur til, er þó rétt að telja lögheimili sitt hjá foreldr- 

um sínum eða öðru venzlafólki hérlendis. 

11. gr. 

Þingseta alþingismanns breytir engu um lögheimili hans og ekki heldur dvöl 

hans vegna annarra tímabundinna trúnaðarstarfa, svo sem nefndarstarfa i þágu ríkis- 

ins. Sama gildir um ráðherra. 

12. gr. 

Ákvæði laga nr. 73 25. nóv. 1952, um tilkynningar aðselursskipta, skulu gilda 

um breytingu á lögheimili samkvæmt þessum lögum, eftir því sem við á. 

Tilkynning um, að lögheimili sé að heimili annars manns, verður ekki tekin 

til greina, ef hann mótmælir því, að lögheimilið sé talið hjá honum. 

13. gr. 

Samkvæmt tilkynningum þeim, sem berast samkv. 12. gr., og öðrum þeim gögn- 

um, sem um er rætt í 7. gr. laga nr. 31 27. marz 1956, um þjóðskrá og almanna- 

skráningu, skal þjóðskráin árlega gera íbúaskrá fyrir hvert sveitarfélag eftir því, 

hvar hver einstaklingur á lögheimili, sbr. 13. gr. laga nr. 31/1956. 

14. gr. 

Nú leikur vafi á um lögheimili manns samkvæmt lögum þessum, og skal þá leita 

úrskurðar dómara. 
Rétt er þjóðskránni, aðila sjálfum svo og sveitarfélögum, er málið varðar, að 

beiðast rannsóknar og úrskurðar um lögheimili, en dómari fer með málið að hætti 

opinberra mála. Hann skal að jafnaði leita umsagnar og upplýsinga hjá öllum 

framangreindum aðilum, áður en úrskurður gengur. 
Nú velta úrslit einkamáls á því, hvar maður á lögheimili samkvæmt lögum 

þessum, og er þá aðilum þess máls heimilt að leita í samræmi við 2. málsgr. úrskurðar 

um lögheimilið. 
Þeim aðilum öllum er og heimilt að áfrýja úrskurði dómara til hæstaréttar.
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15. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi fallin lög nr. 95 23. júní 30. maí 

1936, um heimilisfang. 

Gjört í Reykjavík, 30. mai 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  
Emil Jónsson. 

AUGLÝSING 

um samning milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um 

reglur varðandi viðurkenningu á iðgjalda- og starfstíma fyrir þá menn, sem 

tryggðir eru gegn atvinnuleysi og flytjast milli ríkja þessara. 

Hinn 8. september 1959 var undirritaður í Fevik í Noregi samningur milli Ís- 
lands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um reglur varðandi viðurkenn- 

ingu á iðgjalda- og starfstíma fyrir þá menn, sem tryggðir eru gegn atvinnuleysi og 
flytjast milli ríkja þessara. 

Samningur þessi var gerður samkvæmt ákvæðum 15. gr. samnings milli sömu 
ríkja um félagslegt öryggi frá 15. september 1955 (Stj.tíð. A 53/1956) og gengur 
hann í gildi 1. janúar 1961. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 31. mai 1960. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 

Fylgiskjal. 

Samningur milli Íslands, Danmerkur, 
Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um regl- 

ur varðandi viðurkenningu á iðgjalda- og 
starfstíma fyrir þá menn, sem tryggðir 

eru gegn atvinnuleysi og flytjast milli 

ríkja þessara. 

Ríkisstjórnir Íslands, Danmerkur, 
Finnlands, Noregs og Svíþjóðar hafa 
samkvæmt 15. gr. samnings milli sömu 
landa um félagslegt öryggi frá 15. sept. 
1955 ákveðið að gera með sér eftirfar- 
andi samning: 

1. gr. 

Samningur þessi gildir um skyldu- 
atvinnuleysistryggingarnar á Íslandi og 

  

Henrik Sv. Björnsson. 

Overenskomst mellem Danmark, Fin- 

land, Ísland, Norge og Sverige om regler 

for godskrivning af kontingent og ar- 
bejdsperioder for  arbejdslöshedsfor- 

sikrede, som flytter mellem de respektive 

lande. 

Regeringerne i Danmark, Finland, Ís- 

land, Norge og Sverige har i tilslutning 
til artikel 15 i konventionen af 15. 
september 1955 om social tryghed mell- 
em de samme lande besluttet at indgå 
fölgende overenskomst. 

Artikel 1. 
Denne overenskomst gælder for de 

obligatoriske arbejdslöshedsforsikringer 
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í Noregi og hina viðurkenndu atvinnu- 
(sem eiga rétt á 

ríkisstyrk) í Danmörk, Finnlandi og 
Svíþjóð, sem hafa gerzt aðilar að samn- 
ingnum. Um slíkar tryggingar og sjóði 
er hér á eftir notað samheitið „atvinnu- 
leysistryggingin“. 

2. gr. 
Maður, sem á iðgjalda- og starfstíma 

í einhverju samningsríkjanna, á rétt á 

að ganga inn i atvinnuleysistryggingu i 
sérhverju hinna ríkjanna um leið og 
hann fær þar launað starf, sem trygging- 
in tekur til. Með iðgjalda og starfstíma 

er í þessum samningi átt við starfstíma 
við launað starf, sem greiða skal iðgjald 
fyrir, og gildur er gagnvart atvinnuleys- 
istryggingunni. 

Til slíkrar inngöngu verður hlutað- 
eigandi að leggja fram vottorð frá at- 
vinnuleysistryggingunni, þar sem hann 
síðast var tryggður, með þeim upplýsing- 
um, sem kunna að vera nauðsynlegar til 
þess að ákveða réttindi hans samkvæmt 
samningi þessum. 

Við flutning greiðist ekki inntöku- 
gjald. 

Hvert ríkjanna um sig getur gert und- 
anþágu frá ákvæðum 1. málsliðs Í. mgr. 
þessarar greinar, að því er varðar þess 
eigin ríkisborgara, sem ekki voru með- 
limir í atvinnuleysistryggingunni, þegar 
þeir fóru síðast úr landinu. Ákvörðun 

um þetta taka stjórnarvöld þau, er um 
getur í 7. gr. 

3. gr. 

Um Þbótarétt manns, sem flutzt hefur, 

fer eftir reglum þeim, sem gilda í dval- 
arlandinu, þó með hliðsjón af ákvæð- 
um 4. og 5. greinar. 

Við flutning úr skyldutryggingu í at- 
vinnuleysistryggingasjóð gildir ekki 
krafan um óslitna sjóðsaðild. 

i Island og Norge og de anerkendte (til- 
skudsberettigede) arbejdslöshedskasser i 
Danmark, Finland og Sverige, som har 

tiltrådt overenskomsten. For sådanne 
forsikringer og kasser benyttes i det 
fålgende == fællesbetegnelsen  ,,arbejds- 
löshedsforsikringen“. 

Artikel 2. 
Den, der har kontingent- og arbejds- 

perioder i et af de kontraherende lande, 
har ret til ved overflytning at blive 
medlem af arbejdslöshedsforsikringen i 
hvilket som helst af de övrige lande, sá 
snart han i vedkommende land får 16n- 
arbejde indenfor forsikringens område. 
Ved kontingent- og arbejdsperioder for- 
stås i denne overenskomst perioder, hvor 
vedkommende har haft lönarbejde, når 
der skal betales kontingent for disse 
perioder, og de er gyldige i forhold til 
arbejdslöshedsforsikringen. 

For at opnå sådant medlemsskab i 
det tilflyttede land må vedkommende 
fremlægge bevis fra arbejdslöshedsfor- 
sikringen i det land, hvor han sidst har 

været forsikret, i forbindelse med de 
oplysninger, som måtte være nådvendige 
for at fastslå hans rettigheder eftir denne 
overenskomst. 

Ved overflytning betales 
meldelsesgebyr, 

Hvert enkelt land kan göre undtagelse 
fra bestemmelserne i denne artikel, för- 
ste stk., förste punktum, for så vidt angår 

egne statsborgere, som ikke var med- 
lemmer af arbejdslåshedsforsikringen på 
det tidspunkt, da de sidst forlod landet. 
Bestemmelse herom træffes af de myn- 

intet ind- 

-digheder, som er nævnt i artikel 7. 

Artikel 3. 
Et overflyttet medlems ret til under- 

ståttelse afgöres efter de regler som 
gælder i opholdslandet, dog under hen- 
syntagen til bestemmelserne i artikel 4 
og 5. 

Ved overgang fra en obligatorisk for- 
sikring til en arbejdslåshedskasse bort- 
ses der fra kravet om uafbrudt medlems- 
skab.
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4. gr. 

Þegar sótt er um bætur reiknast 
iðgjalda- og starfstími, sem gildur er i 
hinum samningsríkjunum, eins og hann 
væri unninn Í dvalarlandinu. 

Ákvæði 1. mgr. gilda aðeins um tryggð- 
an mann, sem dvelst í einhverju samn- 

ingsríkjanna og hefur aflað sér iðgjalda- 
og starfstíma, er nemur samtals 4 vik- 
um, eftir að hann kom síðast til landsins. 

Sérhvert ríkjanna getur ákveðið, að 
hve miklu leyti skilyrði 2. mgr. skuli 
gilda um þess eigin ríkisborgara eða 
menn, sem hafa áður verið aðilar að 

atvinnuleysistryggingunni í landinu. 
Ákvörðun um þetta taka þau stjórnar- 
völd, sem um getur í 7. gr. 

5. gr. 

Við mat á réttindum samkvæmt 3. gr. 
skulu dagpeningar ásamt fjölskyldubót- 
um, sem hinn tryggði kann að hafa feng- 
ið í öðrum samningsríkjum, reiknast 

sem greiddir í dvalarlandinu. Sama gild- 
ir um hliðstæða hjálp, sem jafna má 
við þetta, en þó ekki styrk úr styrktar- 
sjóði. 

6. gr. 
Stjórnarvöld, sem hafa eftirlit með 

atvinnuleysistryggingasjóðunum, skulu 
jafnan láta hver öðrum og stjórnum 

skylduatvinnuleysistrygginganna í té 
upplýsingar um til hvaða atvinnuleysis- 
tryggingasjóða samningur þessi tekur á 
hverjum tíma. 
Framangreind stjórnarvöld skulu enn- 

fremur gefa hvort öðru upplýsingar um 
breytingar á lögum og öðrum ákvæðum 

um atvinnuleysistrygginguna. 

7. gr. 

Stjórnir  skylduatvinnuleysistrygging- 
anna og stjórnarvöld þau, sem hafa eftir- 
lit með atvinnuleysistryggingasjóðunum, 
gefa nánari fyrirmæli, sem nauðsynleg 
kunna að vera vegna framkvæmdar á 
samningi þessum. 

Artikel 4. 
Ved  ansögning om  understöttelse 

regnes kontingent- og arbejdsperioder, 
som er gyldige i de övrige kontraherende 
lande, som tilbagelagt i opholdslandet. 
Bestemmelsen i förste stk. finder kun 

anvendelse pá en forsikret, som op- 
holder sig i et af de kontraherende lande, 

og som, efter at han sidst kom til landet, 

har tilbagelagt kontingent- og arbejds- 
perioder på ialt 4 uger. 

Hvert enkelt land kan bestemme, i 
hvilken udstrækning vilkårene i andet 
stk. skal gælde for egne statsborgere eller 
for personer, som tidligere har tilhört 

landets  arbejdslöshedsforsikring.  Be- 
stemmelse herom træffes af de myndig- 
heder, som er nævnt i artikel 7. 

Artikel 5. 
Ved afgörelse efter artikel 3 om ret til 

understöttelse, skal dagpenge samt 
familietillæg, som den forsikrede mátte 

have modtaget i de andre kontraherende 
lande, anses for udbetalt i opholdslandet. 
Det samme gælder tilsvarende under- 
stöltelse, som ligestilles hermed, dog ikke 
underståttelse fra hjælpekasse. 

Artikel 6. 
Tilsynsmyndighederne for  arbejds- 

löshedskasserne skal holde hverandre og 
styrelserne for de obligatoriske arbejds- 
låshedsforsikringer underrettet om, 
hvilke arbejdslåshedskasser, der til en- 

hver tid er tilsluttet denne overenskomst. 

Ovennævnte myndigheder skal end- 
videre holde hverandre underrettet om 
vedtagne ændringer i love og andre be- 

stemmelser vedrörende arbejdslösheds- 
forsikringen. 

Artikel 7. 
Styrelserne for de obligatoriske ar- 

bejdslöshedsforsikringer og  tilsyns- 
myndighederne for arbejdslöshedskass- 
erne fastsætter de nærmere forskrifter, 

som mátte være nödvendige for gennem- 
förelsen af denne overenskomst i prak- 
sis. 
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8. gr. 
Samningur þessi gengur í gildi hinn Í. 

janúar 1961. Samtímis falla úr gildi gagn- 
kvæmissamningar um  atvinnuleysis- 
tryggingu, sem áður hafa verið gerðir 
milli samningsríkjanna. 

Samningnum má segja upp með sex 
mánaða fyrirvara hið minnsta, miðað við 

1. janúar næst á eftir. Sami frestur gildir 
um atvinnuleysistryggingasjóð, sem vill 
hætta við aðild að samningnum. 

Samningur þessi skal varðveittur í 
skjalasafni norska utanríkisráðuneytis- 
ins og skal það senda ríkisstjórnum allra 
samningsríkjanna staðfest afrit af hon- 
um. 

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

Gert í Fevik hinn 8. september 1959 í 
einu eintaki á íslenzku, dönsku, finnsku, 

norsku og sænsku, en að því er sænskuna 

Artikel 8. 
Denne overenskomst træder i kraft 

den 1. januar 1961. Fra samme tid op- 
hæves de gensidighedsoverenskomster 
vedrörende = arbejdslåshedsforsikringen, 
som tidligere er indgået mellem de 
kontraherende lande. 

Overenskomsten kan med mindst 6 
måneders varsel opsiges til den fölgende 
1. januar. Samme frist gælder for en 
arbejdslåshedskasse, som vil trække sin 
tilslutning til overenskomsten tilbage. 

Overenskomsten skal være deponeret 
i det norske  undenrigsministeriums 
arkiv, og bekræftede afskrifter skal af 
det norske udenrigsministerium tilstilles 
hver af de kontraherende landes reger- 
inger. 

Til bekræftelse heraf har de respektive 
befuldmægtigede undertegnet denne 
overenskomst. 

Udfærdiget i Fevik den 8. september 
1959 i et eksemplar på dansk, finsk, 

snertir, i tveim textum, Öðrum fyrir islandsk, norsk og svensk således, at der 
Finnland en hinum fyrir Svíþjóð. pá svensk er udfærdiget to tekster, en 

for Finnland og en for Sverige. 

(s.) H. Guðmundsson (L.S.) (s.) Jul. Bomholt (L.S.) 

LÖG 
um löggildingu á verzlunarstað við Arnarnesvog í Garðahreppi í Gullbringusýslu. 

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

Þykki minu: 

1. gr. 

Við Arnarnesvog í Garðahreppi í Gullbringusýslu skal vera löggiltur verzlunar- 

staður. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi, þá er atvinnumálaráðuneytið hefur ákveðið takmörk 

verzlunarlóðarinnar skv. lögum nr. 61 10. nóv. 1905 og birt í B-deild Stjórnartíðinda. 

Gjört að Bessastöðum, 7. júní 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 7 1959, um breyting á lögum nr. 19 1955, um breyting 

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

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Á 1. gr. laganna eru gerðar þessar breytingar: 

a. 2. tölul. orðist svo: 
Borgarfjarðarumdæmi: Borgarfjarðarsýsla og Akraneskaupstaður. 

b. Á eftir 2. tölulið komi tveir nýir liðir, svo hljóðandi: 

1. Mýrasýslunumdæmi: Mýrasýsla. 
2. Snæfellsnesumdæmi: Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla. 

c. 3. töluliður orðist svo: 
Dalaumdæmi: Dalasýsla og Austur-Barðastrandarsýsla vestur að Klettshálsi. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 7. júní 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ingólfur Jónsson. 

LÖG 

um heimild til að selja ábúendum tvær jarðir í Austur-Húnavatnssýslu. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Sýslunefndum Austur-Húnavatnssýslu og Vestur-Húnavatnssýslu heimilast með 
lögum þessum að selja ábúendum jarðirnar Meðalheim í Torfalækjarhreppi og Hamar 
í Svínavatnshreppi. Jarðirnar skulu seldar því verði, er dómkvaddir menn meta, 
nema hærri tilboð liggi fyrir, og skal leita samþykkis eftirlitsmanna opinberra 
sjóða um söluverð þeirra. Andvirði jarðanna og þess, er þeim fylgir, er eign Afgjalda- 

sjóðs kristfjárjarða í Húnavatnssýslu. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 7. júní 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ingólfur Jónsson. 
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LOG 

um takmarkað leyfi til dragnótaveiða í fiskveidilandhelgi Íslands 

undir vísindalegu eftirliti. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Innan íslenzkrar fiskveiðilandhelsi skulu fiskveiðar með dragnótum óheimilar 
öðrum en þeim, sem til veiðanna hafa leyfi sjávarútvegsmálaráðherra. 

Ráðherra getur, samkvæmt tillögum fiskideildar atvinnudeildar háskólans og 
Fiskifélags Íslands, ákveðið fyrir eitt ár í senn, að dragnótaveiði sé heimil á til- 
teknu svæði eða svæðum á tímabilinu 15. júní til 31. október eða skemmri tíma, 

eftir því sem nánar er ákveðið samkvæmt lögum þessum. 
Áður en gerðar eru tillögur um opnun einstakra veiðisvæða, skal Fiskifélag 

Íslands leita álits sveitarstjórna og annarra aðila, sem hagsmuna hafa að gæta á 
viðkomandi veiðisvæði. Berist álitsgerðir, skal ráðherra óheimilt að opna veiðisvæði 
eða hluta þess, nema álitsgerðirnar styðji almennt þá framkvæmd. 

Ef sveitarstjórnir, samtök útvegsmanna, sjómanna eða verkamanna leiða rök 

að því, að hagkvæmara sé að stunda aðrar veiðar en dragnótaveiðar á tilteknum 
hlutum veiðisvæðis, og bera fram óskir um, að þeir hlutar svæðanna verði friðaðir 
sérstaklega fyrir dragnótaveiði, þá skal ráðherra í samráði við Fiskifélag Íslands 
verða við þeirri ósk. 

2. gr. 
Leyfi til dragnótaveiða samkvæmt 1. gr. má veita Íslenzkum fiskiskipum, sem 

eru 35 rúmlestir brúttó eða minni, og gilda leyfin fyrir eitt veiðitímabil í senn. 
Heimilt skal þó ráðherra að veita veiðileyfi fyrir allt að 45 brúttó-rúmlesta 

skip. Einnig getur hann, ef þörf þykir, takmarkað veiðileyfin við 25 brúttó- 
rúmlesta skip. 

Veiðileyfi til einstakra skipa skulu afgreidd eigi síðar en 1. maí það ár, sem 
dragnótaveiði er leyfð. 

Ráðherra setur þau skilyrði fyrir leyfisveitingu, sem nauðsynleg teljast, og 
varða brot gegn þeim sviptingu leyfis. 

3. gr. 
Dragnótaveiðar skulu með öllu bannaðar innan afmarkaðra, löggiltra hafnar- 

svæða, svo sem þau eru tiltekin í hafnarreglugerðum. 

4. gr. 
Skipum, sem stunda vísindalegar rannsóknir á vegum fiskideildar atvinnudeildar 

háskólans, skal heimilt að nota dragnót til veiða innan fiskveiðilandhelginnar, 
hvenær ársins sem er og án sérstaks leyfis. Ráðherra getur veitt erlendum skip- 
um, sem stunda vísindalegar rannsóknir, leyfi til að nota dragnót til veiða innan 
fiskveiðilandhelginnar um takmarkaðan tíma í einu. 

5. gr. 
Fiskideild atvinnudeildar háskólans skal fylgjast stöðugt með veiðum þeim, 

er um ræðir í lögum þessum, og gera ráðuneytinu þegar viðvart, ef deildin telur
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hættu å, ad veidarnar gangi of nærri stofni nytjafiska eda spilli å einhvern hått 40 

framtid islenzkra fiskveida. 
Að fengnum samhljóða tillögum fiskideildar atvinnudeildar háskólans og Fiski- 

félags Íslands, er ráðuneytinu skylt að takmarka veiðiskipafjölda á ákveðnum til- 
teknum veiðisvæðum. Einnig skal ráðuneytið samkv. tillögum sömu aðila banna drag- 
nótaveiðar á tilteknum svæðum eða í allri fiskveiðilandhelginni hluta af hinu leyfða 
veiðitímabili eða alveg fyrir eitt ár í senn, ef líklegt þykir, að fiskistofnar séu í 

hættu fyrir ofveiði. 

6. gr. 
Ráðherra getur sett fyrirmæli um hvað eina, sem snertir framkvæmd laga 

þessara, þ. á m. um möskvastærð dragnóta, lengd dragstrengja, lágmarksstærð þess 
fisks, sem fluttur er í land eða haldið um borð í skipi, um meðferð aflans um 

borð í veiðiskipi, veiðiskýrslur og bann við að hnýta eða selja net með minni 

möskvastærð en ákveðin hefur verið. 

7. gr. 
Utan þess tímabils, sem dragnótaveiðar eru leyfðar samkvæmt 1. gr. laga þess- 

ara, er Íslenzkum skipum óheimilt að hafa dragnætur og dragstrengi um borð. 

8. gr. 
Skipstjóri, sem uppvís verður að ólöglegum dragnótaveiðum eða tilraun til 

þeirra samkvæmt lögum þessum eða fyrirmælum, sem sett eru samkvæmt þeim, 
skal sæta sektum, 500—5000 gullkrónum. Skulu þá öll veiðarfæri, þar með taldir 
dragstrengir, svo og allur afli innanborðs upptæk. 

Hlutdeild í broti skipstjóra, samkvæmt 1. málsgr. þessarar greinar, varðar sömu 

refsingu. 
Lögskráðir skipverjar skulu ekki teljast hlutdeildarmenn í broti skipstjóra síns. 
Sé um ítrekað brot að ræða eða þegar miklar sakir eru, skal heimilt að dæma 

sökunaut samkvæmt 1. og 2. málsgr. þessarar greinar í varðhald allt að 3 mánuði 
auk sekta, varði brot ekki þyngri refsingu samkvæmt öðrum lögum. 

Óheimilt skal skipstjóra, sem framið hefur ítrekað brot á lögum þessum, að 

hafa á hendi skipstjórn við dragnótaveiðar. 

9. gr. 
Brot gegn ákvæðum laga þessara eða reglugerða, sem settar kunna að verða 

samkvæmt þeim, sem eigi eru lagðar refsingar við í 8. gr. laganna, varða sektum, 

1000—25000 krónum. 

10. gr. 
Með mál, sem rísa út af brotum gegn lögum þessum, skal farið að hætti opin- 

berra mála. 

11. gr. 
Til greiðslu á sektum og kostnaði samkvæmt lögum þessum má leggja hald á 

viðkomandi skip, ef með þarf, og selja að undangenginni aðför. 
Sektarfé eftir lögum þessum svo og andvirði upptæks afla og veiðarfæra renn- 

ur í Fiskveiðasjóð Íslands. 

12. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 45 13. júní 1937, um bann gegn 

dragnótaveiði í landhelgi, ásamt síðari breytingum á þeim lögum, lögum nr. 26 12. 
febr. 1940, nr. 65 7. maí 1940, nr. 83 22. okt. 1945, nr. 2 24. jan. 1951 og nr. 31 7. 

marz 1951. 

9. júní
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40 13. gr. 
9. juni Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Á árinu 1960 kemur ekki til framkvæmda ákvæði 3. málsgr. 2. gr. laga þessara, 

heldur skal ráðuneytið afgreiða veiðileyfi svo fljótt sem verða má. 

Gjört í Reykjavík, 9. júní 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Emil Jónsson. 

41 LOG 
9. júní 

um breyting á lögum nr. 40 16. maí 1955, um Fiskveiðasjóð Íslands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir 1. málsl. 1. málsgr. 5. gr. laganna komi nýr málsl., svo hljóðandi: 
Þó má veita eigendum innlendra skipasmíðastöðva bráðabirgðalán til smíði 

fiskiskipa, meðan á smíði stendur, gegn þeim tryggingum, er stjórn sjóðsins metur 
gildar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 9. júní 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Emil Jónsson. 

42 LOG 
9. júní um ferskfiskeftirlit. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Stofnun skal komið á fót, er annist eftirlit með meðferð og gæðum nýs og Ísaðs 

fisks, sem landað er til vinnslu, frá því að fiskurinn kemur í skip og þar til hann 
er tekinn til vinnslu. 

Stofnun þessi nefnist Ferskfiskeftirlitið.
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Eftirlit þetta tekur enn fremur til búnaðar og þrifa fiskiskipa, að því er varðar 42 
geymslu fisks í veiðiför, svo og útbúnaðar og þrifa fiskmóttökuhúsa í landi. 

Á því sviði, sem að framan er lýst, fer Ferskfiskeftirlitið með þau störf, er fisk- 
matsstjóra eru falin í lögum nr. 46 5. apríl 1948, um fiskmat o. fl. 

2. gr. 
Ferskfiskeftirlitið skal framkvæma gæðaflokkun á fiski, sem ætlaður er til 

vinnslu, þegar tímabært þykir. 

3. gr. 
Yfirstjórn Ferskfiskeftirlitsins skal vera í höndum nefndar, er nefnist Fisk- 

matsráð. 
Í ráðinu eiga sæti 7 menn, og skipar ráðherra fimm þeirra eftir tilnefningu 

eftirgreindra aðila: 
1. Landssambands íslenzkra útvegsmanna. 

2. Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna, Samlags skreiðarframleiðenda, Sölusambands 

íslenzkra fiskframleiðenda og Sambands íslenzkra samvinnufélaga, sameiginlega. 

3. Sjómannasambands Íslands, Farmanna- og fiskimannasambands Íslands og Al- 

þýðusambands Íslands, sameiginlega. . 
4. Framkvæmdastjórnar Landsbanka Íslands, viðskiptabankans, og Útvegsbanka 

Íslands, sameiginlega. 
5. Heilbrigðismálaráðherra. 

Sjötti maður ráðsins skal vera fiskmatsstjóri og hinn sjöundi forstöðumaður 

rannsóknarstofu Fiskifélags Íslands, sem jafnframt er formaður ráðsins. 

Takist ekki aðilum þeim, sem samkvæmt töluliðum 2—4 hér að framan ber að 

tilnefna fulltrúa sameiginlega, að koma sér saman um val fulltrúa, þá skipar ráðherra 

hann án tilnefningar. 
Ráðherra ákveður stjórnarlaun. 
Varamenn skulu skipaðir á sama hátt, varamenn fiskmatsstjóra og forstöðu- 

manns rannsóknarstofu Fiskifélags Íslands án tilnefningar. 

Ráðherra skipar Fiskmatsráði framkvæmdastjóra, eftir tilnefningu þess, og 

ákveður laun hans. 

4. gr. 

Verkefni Fiskmatsráðs, auk þess, sem um getur í 3. gr. laga þessara, eru: 

1. að endurskoða á næstu tveimur árum lög og reglugerðir um fiskmat. 

2. að úrskurða um ágreining, er rísa kann vegna framkvæmdar ferskfiskmats, 

meðan fyrrnefnd lagaendurskoðun stendur yfir. 

3. að hlutast til um, að upp verði tekin hagnýt kennsla í stýrimannaskólanum 

og öðrum framhaldsskólum landsins, þar sem það á við, um hvers konar 

fiskverkun, enn fremur að beita sér fyrir almennri fræðslu um fiskverkun og 

meðferð afla og skipuleggja og framkvæma hvers kyns áróður til þess að 

auka skilning á og tilfinningu fyrir vöruvöndun. 

4. að skipuleggja í samvinnu við rannsóknarstofu Fiskifélags Íslands og láta 

framkvæma tilraunir og rannsóknir, er miða að bættri meðferð sjávarafla. 

5. gr. 

Ráðuneytið getur sett nánari fyrirmæli um allt, er varðar framkvæmd laga 

þessara. 

6. gr. 

Brot gegn lögum þessum og fyrirmælum, sem sett eru samkvæmt þeim, varða 

sektum. 

9. júní
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42 7. gr. 
9. júní Til að standa straum af kostnaði af framkvæmd laga þessara skal stofnaður 

sjóður, er sé í vörzlu og undir stjórn Fiskmatsráðs. Tekjur sjóðsins skulu vera út- 
flutningsgjald af sjávarafurðum, er nemi 1%%, af fob-andvirði þeirra. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 9. júní 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson. 

43 LÖG 
9. júní 

um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 66 12. apríl 1945, um útsvör. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað ákvæða 3., 4. og 6. gr. A — II — 2, 1—2. mgr. útsvarslaga, nr. 66,/1945, 

skal útsvörum jafnað niður samkvæmt ákvæðum þessara laga. 

2. gr. 
Upphæð útsvara í hverju sveitarfélagi skal þannig ákveðin í fjárhagsáætlun 

sveitarfélagsins, að þau ásamt öðrum tekjum sveitarfélagsins hrökkvi fyrir útgjöld- 
um þess á árinu, þegar gert hefur verið ráð fyrir 5—10% vanhöldum við inn- 
heimtu þeirra. 

Nú reynast útsvör þannig ákveðin hærri en vera skal samkvæmt 11. gr. 2. mgr. 
og koma þá til framkvæmda ákvæði 3. gr. d. laga um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. 

3. gr. 
Útsvör skal miða við hreinar tekjur og eign samkvæmt skattskrá með þeim 

frávikum, sem hér greinir: 

a. Heimilt er að véfengja skattframtal og áætla tekjur og eignir, þó að skatta- 
yfirvald hafi metið framtalið gilt. 

b. Víkja má frá ákvæðum skattalaga 
um sérstakan frádrátt frá tekjum, samkvæmt 4. gr. laga nr. 36/1958, 
um tapsfrádrátt á milli ára og 
um fyrningarfrádrátt og afskriftir eigna hjá atvinnufyrirtækjum og félögum. 

Frávik samkv. þessum staflið gjaldanda í óhag má þó eigi meira vera en 
það var í hlutaðeigandi sveitarfélagi á árinu 1959. 

c. Útsvör síðastliðins árs skulu dregin frá hreinum tekjum, ef þau hafa verið 
greidd sveitarsjóði að fullu fyrir áramót næst á undan niðurjöfnun. Sama 
gildir um útsvör, sem greidd eru að fullu skv. b-lið 28. gr. útsvarslaganna. 

d. Heimilt er að leggja útsvör á veltu samkvæmt ákvæðum 5.—8. gr. laga þessara.
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4. gr. 43 

Að loknum leiðréttingum niðurjöfnunarnefndar samkv. 3. gr. skal útsvörum 9. júní 

jafnað niður samkv. reglum þeim, sem um getur í 5.—13. gr. laga þessara. 

5. gr. 
Í Reykjavík skulu útsvör vera sem hér segir: 

a. Af hreinum tekjum greiða: 

1. Einstaklingar. 

Af 25— 35 þús. kr. greiðast 940.00 kr. af 25 þús. kr. og 19 % af afg. 

— 35— 45 — — — 2 840.00 — — 35 — — -- 21% — — 
— 45— 60 — — — 4940.00 — — 45 — — — 23% — — 
— 60—100 — — — 8390.00 — — 60 — — -- 25% — -— 
— 100 pus. kr. og þar yfir — 18390.00 — --100 — — — 30% — — 

Frá útsvari, eins og það reiknast samkvæmt þessum stiga, er veittur fjölskyldu- 

frádráttur, kr. 800.00 fyrir konu, en fyrir hvert barn innan 16 ára aldurs á fram- 

færi gjaldanda samkvæmt þeim reglum, sem hér fara á eftir: 

Fyrir 1. barn kr. 1000.00, fyrir 2. barn kr. 1100.00, fyrir 3. barn kr. 1200.00 og 

þannig áfram, að frádrátturinn hækkar um kr. 100.00 fyrir hvert barn. 

2. Félög. 

Af 1—75 þús. kr. greiðast 200 kr. af 1 þús. kr. og 20 % af afg. 

— 75 þús. kr. og þar yfir — 15000 — — 75 — — — 30% —— 

b. Af hreinum eignum greiðast: 

Af 40— 70 þús. kr. greiðast 100 kr. af 40 þús. kr. og 5% af afg. 

— 70-100 — — — 250 — — 70 — — — 6% —— 
— 100 150 — — — 430 — — 100 — — — 7% — — 
— 150 200 — — — 760 — — 150 — — —- 8% — — 
— 200 250 — — — 1180 — — 200 — — — 9% — — 
— 250 þús. kr. og þar yfir — 1630 — — 250 — — — 10% — — 

c. Um útsvör af veltu fer samkvæmt því, sem hér segir, sbr. þó 8. gr.: 

Gjaldendum, þar með talin samvinnufélög, sem hafa með höndum atvinnu- 

rekstur eða sjálfstæða starfsemi, má gera að greiða útsvar af veltu þeirra, en velta 

telst heildarsala vöru, vinnu og þjónustu, jafnt hjá félagsmönnum sem utanfélags- 

mönnum, ef um samvinnufélög eða önnur félög er að ræða, áður en frá eru dregin 

nokkur gjöld vegna starfseminnar, þar með talin hvers konar opinber gjöld, önnur 

en þau, er nú greinir: 

1. Söluskattur samkv. b-lið 22. gr. III. kafla laga nr 100/1948, sbr. lög nr. 

82/1957. 
2. Gjald til útflutningssjóðs samkv. 20. gr. laga nr. 86/1956, sbr. nú 40. gr. laga 

nr. 33/1958. 
3. Gjald af innlendum tollvörutegundum samkv. lögum nr. 60/1939. 

4. Skemmtanaskattur samkv. 1. tölulið 2. gr. laga nr. 56/1927. 

5. Gjald af kvikmyndasýningum samkv. lögum nr. 28/1952. 

Upphæð útsvarsins skal ákveðin í hundraðshlutum af veltu, allt að 3%.
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6. gr. 
Í öðrum kaupstöðum skulu útsvör vera sem hér segir, sbr. þó 9. gr.: 

a. Af hreinum tekjum greiða: 

1. Einstaklingar: 

Af 15—20 þús. kr. greiðast 200 kr. af 15 þús. kr. og 16 % af afg. 
— 2030 — — — 1000 — — 20 — — — 23 % — — 
— 3040 — — — 3.300 — -- 30 — — — 24% — — 
— 4050 — — — 5700 — — 40 — — — 253 % — — 
— 50—60 — — — 8200 — — 50 — — — 26% — — 
— 60—70 — — — 10 800 — — 60 — — — 27% — — 
— 70—80 — — — 13500 — — 70 — — — 28% — — 
— 80—90 — — — 16 300 — — 80 — — — 29% — — 
90 þús. kr. og þar yfir — 19200 — -— 90 — — — 30 % — — 

Fjölskyldufrádráttur skal vera hinn sami og samkvæmt 5. gr. a. 1. 

2. Félög: 

Af 1—75 þús. kr. greiðast 200 kr. af 1 þús. kr. og 20 % af afg. 
— 75 þús. kr. og þar yfir — 15000 -- — 75 — — -— 30 % — — 

b. Af hreinum eignum greiðist: 

Af 25— 50 þús. kr. greiðast 100 kr. af 25 þús. kr. og 5% af afg. 
  — 50—100 — — — 225 — 50 — — — 8% — — 

— 100—200 — — — 625 — — 100 — — — 12% — — 
— 200 þús. kr. og þar yfir — 1825 — — 200 — — — 15% — — 

c. Um útsvör af veltu fer samkvæmt eftirfarandi reglum, sbr. þó 8. gr.: 

Gjaldendum, þar með talin samvinnufélög, sem hafa með höndum atvinnu- 
rekstur eða sjálfstæða starfsemi, má gera að greiða útsvar af veltu þeirra, en velta 
telst heildarsala vöru, vinnu og þjónustu, jafnt hjá félagsmönnum sem utanfélags- 
mönnum, ef um samvinnufélög eða önnur félög er að ræða, áður en frá eru dregin 
nokkur gjöld vegna starfseminnar. 

Upphæð útsvarsins skal ákveðin í hundraðshlutum af veltu, mismunandi eftir 
tegund, starfsemi og aðstöðu og má eigi hærri vera en hér segir: 

All að 3%: Lyfjaverzlun, olíuverzlun, kvikmyndahús, barar, billiardstofur, 

sölulurnar, verzlanir og veitingastaðir opnir til kl. 23.30, skartgripaverzlanir, gler- 
augnaverzlanir, hljóðfæraverzlanir, tóbaks- og sælgætisverzlanir, sælgætis- og efna- 

gerðir. 
Allt að 2%: Iðnaður alls konar, þar með talin vinnsla sjávarafurða, nýlendu- 

vöruverzlun og önnur smásöluverzlun, sem ekki er áður talin, matsala, gistihús- 
hald, farm- og fargjöld, umboðs- og heildverzlun og annað ótalið. 

7. gr. 
Í öðrum sveitarfélögum en þeim, sem talin eru í 5.—6. gr., skulu útsvör vera 

sem hér segir, sbr. 9. gr. 2. mgr. 
a. Útsvar af hreinum tekjum greiða:
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1. Einstaklingar. 

Af 7—10 pus. kr. greiðast 530 kr. af 7 þús. kr. og 10 % af afg 
— 10—15 — — — 830 — — 10 — — — 11% — — 
— 15—20 — — — 1380 — — 15 -— — — A — — 
— 20--25 — — — 1980 — — 20 — — — 13% — — 
— 2530 — — — 2630 — — 25 — — — FVA 
— 30 —35 — — — 3330 — — 30 — — — 15% — — 
— 35—40 — — — 4080 — — 35 -— — — 16% — — 
— 40—50 — — — 4 880 — — 40 — — — 18% — — 
— 50—60 — — — 6680 — — 50 — — -- 20% — — 
— 6070 — — — 8680 — — 60 — — -- 22% — — 
70 þús. kr. og þar yfir — 10 880 — — 70 — — — 25 % — — 

Frá útsvari, eins og það reiknast samkvæmt þessum stiga, er veittur fjölskyldu- 
frádráttur kr. 500.00 fyrir konu og sama upphæð fyrir hvert barn innan 16 ára 
aldurs, sem er á framfæri gjaldanda. 

  

2. Félög. 

Af  1—75 þús. kr. greiðast 200 kr. af 1 þús. kr. og 20 % af afg. 
— 75 þús. kr. og þar yfir — 15000 — — 75 — —- -- 30 % — 

b. Útsvar af hreinum eignum greiðist: 

Af 10— 40 þús. kr. greiðast 10 kr. af 10 þús. kr. og 2% af afg. 
— 40— 70 — — — 70 — — 40 — — — 3 %0 — — 
— 70-100 — — — 160 — — 70 — — 44 — — 
— 100—150 — — — 280 — — 100 — — — 5% — — 
— 150—200 — — — 530 — — 150 — — — 6% — — 
— 200 þús. kr. og þar yfir — 830 — —- 200 — — — 8% — — 

c. Leggja má útsvar á veltu samkvæmt ákvæðum 5. gr. c. eða 6. gr. c., enn 
fremur er heimilt að leggja veltuútsvar á andvirði seldra búsafurða hjá bændum. 

8. gr. 
Undanþegin veltuútsvari eru sláturhús og mjólkurbú. 
Útsvar af landbúnaðarafurðum framleiddum innanlands og seldum í umboðs- 

eða heildsölu má eigi meiru nema en 2%%, af heildarveltu. 
Útsvar á veltu má ekki nema hærri hundraðshluta, miðað við tegund gjaldstofns, 

en hann var á hverjum stað árið 1959. Heimilt skal þó þeim sveitarfélögum, sem 
lögðu á lægri veltuútsvör á árinu 1959, miðað við tegund gjaldstofns, en lögð voru 
á í Reykjavík á árinu 1959, að hækka útsvör á veltu í allt að þeim hundraðshluta, 
sem þar var þá á lagður. 

9. gr. 
Í kaupstöðum, sbr. 6. gr., er heimilt að jafna niður útsvörum samkv. 5. gr. 

a—b, enda skerðist þá ekki heildarfjárhæð útsvaranna svo, að þess vegna komi til 
greina aukaframlag, samkv. 2. gr. 2. mgr. 

Sama gildir um önnur sveitarfélög, sbr. 7. gr. Þeim er og heimilt að jafna niður 
útsvörum samkv. reglum 6. gr., ef fullnægt er ákvæði 1. mgr., um heildarfjárhæð 
útsvaranna. 

Með sama skilyrði er kaupstöðum, sbr. 6. gr., og öðrum sveitarfélögum, sbr. 
7. gr, heimilt að fella niður útsvarsálagningu á tekjur, sem lægri eru en svo, að 
útsvar af þeim nemi 1000 krónum. 

A 22
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10. gr. 

Lækka skal útsvar gjaldenda frá því, sem ákveðið er í 5.—8. gr. laga þessara, 

þegar eftirtaldar ástæður eru fyrir hendi: 

a. Sjúkrakostnaður, sem á þá fellur, ef verulegan má telja. 

b. Slys, dauðsföll, eignatjón, mikil tekjurýrnun, eða önnur óhöpp, sem skerða 

gjaldgetu þeirra verulega. 
c. Uppeldis- og menningarkostnaður barna þeirra, sem eldri eru en 16 ára, sem þeir 

annast greiðslu á. 

Heimilt er að undanþiggja bætur almannatrygginga útsvarsálagningu að ein- 

hverju eða öllu leyti og að lækka útsvör gjaldenda, sem orðnir eru 65 ára. 

11. gr. 

Nú kemur í ljós, að útsvör samkvæmt 5.—10. gr. laga þessara reynast hærri 

eða lægri en fjárhagsáætlun segir til um, og skal þá niðurjöfnunarnefnd lækka eða 

hækka hvert útsvar að réttri tiltölu, unz hinni áætluðu upphæð, að viðbættum 

5—10%, er náð. 
Hækkun útsvara má þó eigi fara fram úr 30 hundraðshlutum. 

12. gr. 

Útsvar skal ákveðið í heilum hundruðum króna þannig, að 50 krónum eða 

lægri upphæð skal sleppt, en hærri upphæð hækkuð. 
Útsvari, sem eigi nær 200 krónum, skal sleppt. 

13. gr. 

Samvinnufélög greiða útsvar af skiptum sinum, jafnt við félagsmenn sem utan- 

félagsmenn, eftir sömu reglum og kaupmenn sama staðar, þó ekki af arði af viðskipt- 

um félagsmanna. 
Félögin láta niðurjöfnunarnefndum (skattayfirvöldum) í té glögga skýrslu um 

viðskiptin við utanfélagsmenn og ágóða af þeim. Annars kostar áætlar niðurjöfnun- 

arnefnd viðskiptin og arð af þeim. Áætlanir nefndarinnar og útsvarsálagningu má 

kæra eftir almennum reglum, þar á meðal áfrýja úrskurðum til yfirskattanefndar og 

ríkisskattanefndar. 

14. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Jafnframt eru felld úr gildi ákvæði laga nr. 46 13. júní 1937, 41. gr. 1. mgr. 

2.—3. tl. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

A. Hvergi mega heildarútsvör á árinu 1960 vera hærri en þau voru á árinu 1959 
að viðbættum fimmtungi af meðaltalsfjárhæð útsvara síðustu þrjú árin, en að frá- 
dregnu framlagi Jöfnunarsjóðs á árinu 1960, nema til komi samþykki ráðuneytisins, 
ef um kaupstað er að ræða, og sýslunefndar, að því er hreppa snertir. 

B. Við álagningu útsvara 1960 skal leyfa til frádráttar tekjum útsvör, sem voru 

álögð 1959 og greidd sveitarsjóði að fullu fyrir 1. maí 1960. 

Gjört í Reykjavik, 9. júní 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen.
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LOG 
um skattfrelsi vinninga í símahappdrætti Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra 

1960 og happdrætti Styrktarfélags vangefinna 1960. 

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

þykki mínu: 

1. gr. . 
Vinningar í símahappdrætti Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra og vinningar 

í happdrætti Styrktarfélags vangefinna, sem félög þessi efna til á árinu 1960, skulu 
undanþegnir hvers konar opinberum gjöldum nema eignarskatti. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 9. júní 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

LÖG 

um orlof húsmæðra. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Komið skal á fót orlofsnefndum, einni eða fleiri, á starfssvæði hvers héraðs- 

sambands kvenfélaga, er hafi það hlutverk að sjá um veitingu orlofsfjár til hús- 
mæðra, skipulagningu hvíldarstaða þeirra og ferðalaga svo og önnur verkefni í því 
sambandi. Þar sem mæðrastyrksnefndir eru starfandi á orlofssvæðinu, skulu orlofs- 
nefndir leita samstarfs við þær. 

2. gr. 
Í hverri orlofsnefnd skulu vera þrjár konur, kosnar á aðalfundi hlutaðeigandi 

héraðssambands, og þrjár til vara. Kosið skal til þriggja ára í senn. Orlofsnefndir 
skipta sjálfar með sér verkum. Þær skulu vera ólaunaðar. 

(je
) 

3. gr. 
Fé orlofssjóðs skal fengið með þessum hætti: 

1. Ríkissjóður greiðir árlega upphæð, sem svarar til minnst 10 kr. fyrir hverja 
húsmóður á landinu. 

2. Með framlögum bæjar- og hreppsfélaga. 
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3. Með framlögum kvenfélaga og kvenfélagasambanda. 

4. Með gjöfum, áheitum og öðrum þeim hætti, sem orlofsnefndum og kvenfélög- 

um þykir henta. 

Framlögum samkvæmt 1. lið skiptir félagsmálaráðuneytið milli orlofssvæða með 

hliðsjón af mótframlögum samkvæmt 2., 3. og 4. lið. 

4. gr. 

Rétt til orlofsfjár eiga allar konur, sem veita heimili forstöðu án launagreiðslu 

fyrir það starf. Enn fremur má veita orlofsfé vegna barna allt að 10 ára aldri, helming 

á móti konu, ef sérstaklega stendur á. Orlof skal að jafnaði ekki vera styttra en 

10—14 dagar. 

5. gr. 

Við úthlutun orlofsfjár, er getur numið öllum kostnaði við fullt orlof, skulu 

orlofsnefndir hafa til hliðsjónar efnahag fjölskyldunnar, barnafjölda og aldur 

þeirra, húsnæði og heilsufar svo og aðrar þær ástæður, sem að áliti orlofsnefndar 

ber sérstaklega að taka tillit til. 

Geyma má fé orlofssjóðs milli ára, ef ástæða þykir til. 

6. gr. 

Félagsmálaráðuneytið skal láta prenta umsóknareyðublöð fyrir umsóknir um 

orlofsfé til húsmæðra og senda orlofsnefndum. 

7. gr. 

Á meðan ekki hafa verið reist sérstök orlofsheimili, skulu orlofsnefndir hafa 

samvinnu við félagsmálaráðuneytið og menntamálaráðuneytið og aðra hlutaðeig- 

endur um afnot skóla og annarra opinberra bygginga til orlofsdvalar, eftir því sem 

við verður komið. 

8. gr. 

Skylt er orlofsnefndum að senda félagsmálaráðuneytinu árlega skýrslu um 

starfsemi sína ásamt reikningsskilum. 

9. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 9. júní 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson.
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LOG 

um Verzlunarbanka fslands h.f. 

Forseti fsLANDs 

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

1. gr. 
Heimilt er að stofna hlutafélag, sem heiti Verzlunarbanki Íslands hf. Hlut- 

verk félagsins skal vera að starfrækja banka, er hafi það sérstaklega að mark- 
miði að styðja verzlun landsmanna. 

2. gr. 
Hlutafé félagsins skal nema eigi minna en 10 millj. kr. Verzlunarráð Íslands 

og Félag ísl. stórkaupmanna skulu safna innan sinna vébanda og leggja fram sem 
hlutafé 5 millj. kr. og Kaupmannasamtök Íslands skulu safna innan sinna vébanda 
og leggja fram með sama hætti 5 millj. kr. sem hlutafé, en ábyrgðarmenn Verzlunar- 
sparisjóðsins skulu hafa forgangsrétt til þess að skrifa sig fyrir hlutum í félaginu 
að tiltölu við núverandi hlut þeirra í heildarábyrgðarfé Verzlunarsparisjóðsins. 
Forgangsrétturinn gildir í sex mánuði frá því að ábyrgðarmenn hafa með fundar- 
samþykkt ákveðið að leggja niður sparisjóðinn með þeim hætti, er segir í 4. gr. 
Innan níu mánaða frá því að lög þessi taka gildi, skal boðað til stofnfundar hluta- 
félagsins, en hafi ofangreind samtök þá eigi safnað tilskildu hlutafé, skal stjórn 
sjóðsins bjóða út innanlands það, sem á vantar. 

3. gr. 
Heimili og varnarþing Verzlunarbanka Íslands h.f. er í Reykjavík. Stjórn félags- 

ins er heimilt að ákveða, að bankinn hafi útibú. 

4. gr. 
Verzlunarbanki Íslands h.f. skal taka við öllum eignum, skuldum og ábyrgðum 

Verzlunarsparisjóðsins og starfsemi hans og koma að öllu leyti í hans stað, enda sam- 
þykki meiri hluti ábyrgðarmanna Verzlunarsparisjóðsins eignayfirfærsluna. 

5. gr. 
Stjórn félagsins skal kosin með hlutfallskosningu á árlegum aðalfundi. Skal 

hún skipuð að minnsta kosti 3 aðalmönnum og jafnmörgum til vara, er kosnir skulu 
á sama hátt. 

6. gr. 
Stjórn félagsins ræður bankastjóra, ákveður ráðningarkjör hans og setur hon- 

um erindisbréf. 

7. gr. 
Á stofnfundi félagsins skal setja því samþykktir. Þá skal og setja reglugerð 

um starfsemi bankans. Í samþykktum og reglugerð skal setja nánari ákvæði um 
félagið og bankann. Skulu þar á meðal vera ákvæði um aukningu hlutafjár, aðilja- 
skipti að hlutabréfum og endurskoðun á reikningum bankans. Samþykktir og reglu- 
gerð bankans (félagsins) skulu vera háð staðfestingu viðskiptamálaráðherra. 

8. gr. 
Arð af hlutafé má því aðeins greiða, að innborgað hlutafé, ásamt varasjóði, 

nemi samtals 5% af samanlögðu innlánsfé í bankanum, bæði í hlaupareikningi og 
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46 sparisjóði. Þegar því marki er náð, skal eigi heimilt að greiða hærri arð en sem 
10. júní nemur almennum innlánsvöxtum af sparifé, unz innborgað hlutafé ásamt varasjóði 

nemur 10% af innlánsfénu. 

9. gr. 
Bankanum skal heimilt í samræmi við tilgang sinn, sbr. Í. gr.: 

1. Að taka við innlögum með sparisjóðskjörum og í hlaupareikning. 
2. Að kaupa og selja víxla, tékka og aðrar ávísanir. 
3. Að veita lán gegn ábyrgð bæjar-, sýslu- og hreppsfélaga, að áskildu samþykki 

æðri stjórnarvalda. 
4. Að veita lán gegn veði eða sjálfskuldarábyrgð. 
5. Að kaupa og selja skuldabréf ríkis-, bæjar- eða sveitarfélaga eða önnur trygg 

og auðseljanleg verðbréf. Hlutabréf má bankinn ekki kaupa og selja nema í 
umboði annarra. 

6. Að annast öll önnur venjuleg bankastörf. 

10. gr. 
Bankinn skal eiga að minnsta kosti sem svarar 15% af innlánsfé með spari- 

sjóðskjörum í tryggum og auðseldum verðbréfum, svo sem ríkisskuldabréfum, 
bankavaxtabréfum Landsbanka Íslands eða öðrum jafntryggum verðbréfum. Verð- 
bréfaeign þessa skal hækka upp í allt að 20%, ef viðskiptamálaráðherra, að fengnum 
tillögum stjórnar bankans, telur þess þörf. Í stað verðbréfa má koma inneign i 
Seðlabankanum. 

11. gr. i 
Bankinn skal njóta sömu sérréttinda og Landsbanka Íslands eru veitt í 46., 

48. og 50.—54. gr. laga nr. 63 21. júní 1957. 

12. gr. 
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 
Bankinn tekur þó ekki til starfa fyrr en samþykktir hans og reglugerð hafa 

verið staðfestar af ráðherra og helmingur lofaðs hlutafjár hefur verið greiddur. 

Gjört að Bessastöðum, 10. júní 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Gylfi Þ. Gíslason. 

47 LÖG 

11. júní um tollvörugeymslur o. fl. 

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

þykki minu: 

I. KAFLI 

Almennar tollvörugeymslur. 

1. gr. 

Ráðherra er heimilt að ákveða, að tollgæzlan stofni og reki almennar tollvöru- 
geymslur á höfnum, þar sem þess þykir þörf og húsakynni og aðrar aðstæður eru
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til að reka slíkar geymslur. Í geymslum þessum lætur tollgæzlan þeim aðilum, er 47 
í 3. gr. getur, í té aðstöðu til að koma aðfluttum vörum í tollgeymslu. 

Ef sérstaklega stendur á, getur ráðherra heimilað sveitarfélögum, félögum eða 
einstaklingum að koma á fót og reka almenna tollvörugeymslu. Leyfi skal binda 
því skilyrði, að þeir aðilar, sem í 3. gr. getur, eisi þess kost að fá leigð afnot af 
geymslum með kjörum, sem ráðuneytið samþykkir. Ákvæði 9. og 10. greinar gilda 
um geymslur þessar. 

2. gr. 
Óheimilt er að setja í tollvörugeymslu samkvæmt þessum kafla vörur, sem inn- 

flutningur er bannaður á vegna sóttvarna, varna gegn alidýra- eða jurtasjúkdóm- 
um eða af öðrum öryggisástæðum. 

Í tollvörugeymslur, sem tollgæzlan rekur, er ennfremur óheimilt að setja efni, 

sem eru eldfim eða sprengihætta stafar af, eða vörur sem annars getur stafað hætta af 
fyrir tollvörugeymsluna eða vörur, sem þar eru geymdar. 

Að öðru leyti en því, er í 1. og 2. málsgrein getur, ákveður fjármálaráðherra 
með auglýsingu, hverjar vörur megi setja í tollgeymslu. 

3. gr. 
Með þeim takmörkunum, sem í 2. gr. segir, geta innflutningsverzlanir, iðnrekend- 

ur, útgerðarfyrirtæki og aðrir, sem svipaðra hagsmuna hafa að gæta í sambandi við 
innflutning, komið vörum í tollvörugeymslur þær, sem í þessum kafla greinir, án 
undanfarandi greiðslu tolla eða annarra aðflutningsgjalda. Vörur, sem settar eru í slík- 
ar geymslur, hljóta endanlega tollafgreiðslu, þegar þær eru fluttar úr geymslunni. Þó 
má senda vörur úr tollvörugeymslu til annarra tollhafna samkvæmt þeim reglum, 
sem gilda um flutning á ótollafgreiddum vörum innanlands. Einnig er heimilt að 
flytja vörur milli almennra tollvörugeymslna, eða úr slíkri geymslu í forðaseymslu 
samkvæmt II. kafla, og í tollfrjálsar birgðageymslur samkvæmt 1. málsgrein 15. gr. 

Nú er innlent tollvörugjald, eða aðflutningsgjöld af erlendu hráefni, endur- 
greitt af innlendri iðnaðarvöru við útflutning hennar, og er þá heimilt að setja 
slíkar útflutningsvörur í tollvörugeymslur samkvæmt þessum kafla. Heimilt er að 
endurgreiða framangreind gjöld, þegar varan er komin í tollvörugeymsluna. 

Vöru, sem sett hefur verið í almenna tollvörugeymslu, skal tollafgreiða endan- 
lega innan eins árs frá því hún kom til landsins, nema fjármálaráðherra samþykki 
lengri frest. 

Ef um er að ræða vörur þær, er um getur í 2. mgr. þessarar gr., skal flytja þær 
úr landi innan eins árs frá því, er þær voru settar í tollvörugeymslu, að öðrum 
kosti ber að greiða af þeim þau gjöld, sem endurgreidd voru, þegar varan var flutt 
i geymslu. 

4. gr. 
Hver sá, er setur vörur í tollvörugeymslu, skal setja ríkissjóði tryggingu fyrir 

greiðslu opinberra skuldbindinga sinna, þar með talið geymslugjald eða leiga, ef 
tollgæzlan rekur geymsluna. Ráðherra ákveður fjárhæð og form slíkrar tryggingar. 

5. gr. 
Sá, sem óskar að koma vöru í tollvörugeymslu samkvæmt þessum kafla, skal 

afhenda tollstjóra innflutningsskýrslu um vöruna. Í skýrslunni skal greina: Eiganda 
vöru eða umráðamann, innflutningsfarartæki, farmskrárnúmer, tölu og tegund 
stykkja og merkingu þeirra. Ennfremur öll þau atriði, sem krafizt er í venjulegri 
tollinnflutningsskýrslu um vörumagn, verðmæti vöru og annað, sem máli skiptir 
um tollflokkun hennar og útreikning aðflutningsgjalda af henni. Skýrslunni skulu 
fylgja þau gögn til staðfestingar verðmæti, vörutegund og vörumagni, sem krafizt 

11. júní
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er að fylgi venjulegum toliinnflutningsskýrslum. Í skýrslunni eða gögnum þeim, 
sem henni fylgja, skal koma greinilega fram, hvert er innihald hvers einstaks 
stykkis, sem sett er í tollgeymslu. 

Skýrslur og gögn samkvæmt 1. málsgrein þessarar greinar skulu lögð fram í 
tvíriti. Annað eintakið geymir tollstjóri í því umdæmi, þar sem varan er í geymslu. 
Hitt eintak skjalanna varðveita tolleftirlitsmenn þeir, sem hafa umsjón með vörzlu 
vörunnar. Sé varan flutt ótollafgreidd í annað tollumdæmi, skulu skjöl þessi send 
tollstjóra þar. 

6. gr. 
Ákveða má i reglugerð lágmark þess vörumagns, sem hverju sinni má setja i 

tollvörugeymslu eða taka úr henni. Ekki má þó leyfa, að vörur séu teknar úr venju- 
legum heildsöluumbúðum í tollvörugeymslu til að skipta þeim í smærri einingar til 
tollafgreiðslu. Heimilt skal þó að taka úr geymslu sýnishorn af vöru, þótt í smærri 
stil sé en hér var greint, samkvæmt reglum, sem um það verða settar. 

7. gr. 
Í reglugerð skulu sett ákvæði um birgðabókhald og aðra bókfærslu í sambandi 

við tollvörugeymslur. Á sama hátt skal setja reglur um tollafgreiðslu vara í toll- 
geymslu og færslu vara milli tollvörugeymslna. 

II. KAFLI 

Um tollfrjálsar forðageymslur. 

8. gr. 
Ráðherra getur leyft skipaútserðum og flugfélögum, sem eiga farartæki að stað- 

aldri í förum milli Íslands og annarra landa, að geyma vistir, útbúnað og annan 
forða fyrir þau farartæki í sérstökum geymslum án greiðslu aðflutningsgjalda. 

Ákvæði 1. mgr. taka ekki til veiðiskipa, sem sigla með eigin afla á erlendan 

markað. 

9. gr. 
Ekki má reka tollvörugeymslu samkvæmt þessum kafla í öðrum húsum en 

þeim, sem tollyfirvöld hafa samþykkt til þeirra nota. Slíkt samþykki verður því 
aðeins veitt, að hús séu traust og vel búin til geymslu á vörum. Gluggar og dyra- 
umbúnaður skal vera öruggt og þannig sett, að auðvelt sé að hafa eftirlit með allri 
umferð í geymslurnar og úr þeim. Úr tollvörugeymslu má aldrei vera innangengt 

til húsakynna, sem höfð eru til annarra nota. 
Skylt er þeim, sem tollvörugeymslu rekur, að leggja tollgæzlunni til endurgjalds- 

laust nægilegt og hæfilega búið athafnapláss til vöruskoðunar og annars eftirlits 
í hverri vörugeymslu og ennfremur þau áhöld og tæki, sem nauðsynleg eru til 

slíks eftirlits. 
Tollyfirvöld geta fyrirskipað, að vörur, sem eru í hæstu gjaldaflokkum eða 

eru að einhverju leyti vandgeymdar, megi aðeins geyma i sérstaklega lokuðum 

rúmum innan tollvörugeymslnanna. 
Aldrei má seyma samtímis i sömu húsakynnum tollgeymsluvörur og annan 

varning. 

10. gr. 
Engar breytingar má gera á húsakynnum tollvörugeymslu né umbúnaði hennar 

nema að fengnu samþykki tollyfirvalda. 
Gangi húsakynni tollvörugeymslu svo úr sér, vegna skorts á viðhaldi eða annars, 

að þau fullnægja ekki lengur kröfum tollyfirvalda, geta þau bannað afnot þeirra,
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unz úr hefur verið bætt. Verdi geymsluhafi ekki við áskorun um að bæta úr því, 47 

sem aflaga hefur farið, innan hæfilegs tíma, má svipta hann leyfi til að reka toll- 11. júní 

vörugeymslu. 

11. gr. 

Í geymslur þær, er um ræðir í þessum kafla laganna, má setja vörur: a) sem 

fluttar eru inn í því skyni, b) sem keyptar eru hérlendis ótollafgreiddar og fluttar 
eru Í geymsluna úr almennri tollvörugeymslu samkvæmt I. kafla eða úr vörugeyinslu 

skipa- eða flugfélags, sem hefur heimild til að geyma ótollafgreiddar vörur, ce) úr 
birgðum skipa eða flugvéla seymsluhafa, d) innlendar framleiðsluvörur. 

Þegar heimilt er að endurgreiða innlent tollvörugjald eða aðflutningsgjöld af 
hráefni í iðnaðarvöru við útflutning, má einnig endurgreiða þessi gjöld, þegar vöru 
hefur verið komið í tollvörugeymslu samkvæmt þessum kafla. 

12. gr. 
Úr tollvörugeymslum samkvæmt þessum kafla má aðeins flytja vörur sem 

birgðaforða beint í farartæki, sem er í utanlandsferðum, enda séu vörurnar einungis 
notaðar í því farartæki. Þó getur ráðuneytið leyft endurútflutning eða endursend- 

ingu á þessum vörum. Ennfremur má, ef sérstaklega stendur á, svo sem að vörur 

liggi undir skemmdum, heimila tollafgreiðslu á þeim til neyzlu eða sölu innanlands, 

að fullnægðum lögboðnum innflutningsskilyrðum. 

13. gr. 
Vörur úr tollvörugeymslum samkvæmt þessum kafla má senda í veg fyrir skip 

og önnur farartæki til annarra tollhafna, ef fylgt er þeim skilyrðum, sem tollyfir- 
völd setja hverju sinni um eftirlit og tryggilegan umbúnað við flutninginn. Undan- 
skilja má vissa vöruflokka slíkum flutningi. 

14. gr. 
Ákvæði 1. og 3. mgr. 2. gr. 4., 5. og 7. gr. laga þessara gilda og um tollvöru- 

geymslur samkvæmt þessum kafla, eftir því sem við á. Ákvæði 5. gr. um innflutn- 
ingsskýrslur og fylgiskjöl þeirra gilda þó ekki um skipsforða eða forða flugvéla, sem 
settur kann að verða í tollvörugeymslu. Ákvæði um innflutningsskjöl og tollmeð- 

ferð slíks forða skulu sett í reglugerð. 
Áfengisverzlun ríkisins og Tóbakseinkasala ríkisins geta, ef sérstaklega stendur 

á, heimilað, að vörur, sem einkasala þeirra nær til, séu settar í tollvörugeymslu sam- 
kvæmt þessum kafla. 

  

III. KAFLI 

Um toilfrjálsar verzlanir. 

15. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að reka verzlanir með tollfrjálsar vörur, þar á meðal 

áfengi og tóbak, í flugstöðvum á Reykjavíkurflugvelli og Keflavíkurfiugvelli. Birgðir 
þeirra verzlana má geyma í tollfrjálsum birgðageymslum, sem eingöngu eru ætlaðar 
til þeirra nota. 

Verzlunum samkvæmt 1. málsgrein er eingöngu heimilt að selja vörur sínar 
áhöfnum og farþegum millilandaflugvéla, sem eru að leggja af stað til útlanda, 
þannig að varan sé flutt undir tolleftirliti um borð í flugvélina. Fyrirskipa skal, að 
vörur þessar séu afhentar kaupanda í sérstaklega gerðum lokuðum umbúðum, sem 
kaupandi ber ábyrgð á, að viðlagðri refsingu, að ekki séu opnaðar fyrr en komið er 
út úr íslenzkri tolllandhelgi. Ennfremur er verzlunum þeim, sem hér um ræðir, 

A 23



1960 180 

47 heimilt að senda vörur sínar í pósti til viðtakenda búsettra erlendis samkvæmt 
11. júní reglum, er ráðherra setur. 

Verzlanir og vörugeymslur samkvæmt þessari grein eru háðar tolleftirliti, og 
gilda um vörugeymslurnar ákvæði 5., 7., 9., 10. gr. og 2. mgr. 11. gr. laga þessara, 
eftir því sem við á. 

Verzlanir og vörugeymslur á Keflavíkurflugvelli skulu lúta yfirstjórn ráðherra 
þess, er fer með utanríkismál. 

Ráðherra getur heimilað einkasölum ríkisins að selja skipum og flugvélum í 
utanlandsferðum vörur sínar sem neyzluforða tollfrjálst og samkvæmt sérstökum 
reglum um álagningu. Einkasölum skulu endurgreidd aðflutningsgjöld af þeim 
vörum, sem þannig eru seldar. 

IV. KAFLI 

Um flutningageymslur (transit-geymslur). 

16. gr. 
Heimila má skipaútgerðum og flugfélögum, sem reka millilandaferðir, að leggja 

hér á land vörur og geyma i sérstökum vörugeymslum án greiðslu aðflutnings- 
gjalda, meðan þær bíða hér endurútflutnings. Ákvæði 4., 7., 9. og 10. gr. laga þessara 
eiga við um tollvörugeymslur samkvæmt þessum kafla. Ráðherra getur undanþegið 
útgerðarfélög og flugfélög því að setja tryggingu skv. 4. gr. í sambandi við rekstur 
geymslu samkvæmt þessum kafla. 

17. gr. 
Þegar vara er sett í geymslu samkvæmt þessum kafla, skal gerð um hana inn- 

flutningsskýrsla, er greini innflutningsfarartæki, farmskrárnúmer, tölu, tegund og 
merkingu stykkja og ákvörðunarhöfn vörunnar. Skýrslan skal lögð fram í tvíriti til 
þeirra aðila, sem í 2. mgr. 5. gr. segir. 

Ef ástæða þykir til, getur tollstjóri eða tollgæzlumenn krafizt nánari skýrslna 
eða gagna um tegund, magn og verðmæti vöru, sem lögð er í seymslu samkvæmt 
þessum kafla. 

V. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

18. gr. 
Tollvörugeymslur þær, er um ræðir í I -—IV. kafla, skulu að jafnaði vera bæði 

undir lás geymsluhafa og lás og innsigli tollgæzlunnar. 
Tolleftirlitsmenn skulu hafa óhindraðan aðgang að vörugeymslum til rannsóknar 

og eftirlits. Þeir rannsaka vörur, sem fluttar eru í tollvörugeymslur og úr þeim, 
eftir því sem þurfa þykir til að staðreyna, að rétt sé frá skýrt um vörutegund og 
vörumagn. Þeim ber að gæta þess, að óviðkomandi mönnum sé ekki leyfð umferð 
um tollvörugeymslur, og hafa vald til að rannsaka allar vörur og muni, sem þar eru 
eða fluttir eru í geymslurnar eða úr þeim. Rannsóknarheimild þessi nær til leitar 
í hvers konar farartækjum, sem um geymslurnar fara eða flytja menn eða muni 
að þeim eða frá, svo og til leitar á mönnum, sem starfa við slíka flutninga, eru 
staddir í geymslunum eða eru á leið úr þeim. 

19. gr. 
Tollgæzlumenn geta, hvenær sem er, gert birgðatalningu í tollvörugeymslum og 

krafizt þess, að geymsluhafi leggi til þá aðstoð, sem þarf til að talning verði fram- 
kvæmd.
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Geymsluhafi er skyldur til að sýna tolleftirlitsmönnum birgðabókhald sitt, hve- 47 
nær sem krafizt er. Hann og starfsmenn hans eru skyldir til að gefa tolleftirlits- 11. júní 
mönnum hverjar þær upplysingar, sem þeir óska varðandi geymsluvörur, og veita 
þeim hvers konar aðstoð við eftirlitsstörf þeirra. 

20. gr. 
Óheimilt er að flytja vörur í tollvörugeymslu, nema fyrir liggi skriflegt leyfi 

tollstjóra í því umdæmi, þar sem tollvörugeymsla er. Ákvæði þetta gildir þó hvorki 
um vörur, sem fluttar eru í tollfrjálsa forðageymslu úr birgðaforða skips eða flug- 
vélar, sbr. c-lið 11. gr., né um vörur, sem settar eru í flutningageymslur, samkvæmt 
ákvæðum IV. kafla. 

21. gr. 
Vörur má ekki flytja úr tollvörugeymslu, nema fyrir liggi skriflegt leyfi toll- 

stjóra í því umdæmi, þar sem tollvörugeymslan er. Ákvæði þetta gildir hvorki um 
vörur í forðageymslum samkvæmt II. kafla, né um vörur, sem seldar eru úr verzlun- 
um þeim, er um ræðir í III. kafla. 

22. gr. 
Óheimilt er að neyta varnings, sem er í tollgeymslu, eða nota hann á annan 

hátt innan tollvörugeymslunnar. 
Brot gegn ákvæðum 1. mgr. þessarar gr. varða refsingu samkv. 27. gr. Refsingu 

samkv. þeirri gr. varðar það einnig, ef farið er með tollgeymsluvörur andstætt því, 
sem ákveðið er í leyfi tollstjóra. 

23. gr. 
Við tollafgreiðslu á vörum úr tollvörugeymslu skal, um tollflokkun, greiðslu 

aðflutninssgjalda, fullnægingu innflutningsskilyrða og annarra opinberra fyrirmæla 
um aðfluttar vörur, fara eftir þeim reglum, sem í gildi eru, þegar fullnaðartoll- 
afgreiðsla fer fram. 

Aðflutningsgjöld miðast við það vörumagn, sem sett var í geymslu. 

Nú kemur fram óeðlileg rýrnun eða vöntun á vörum, sem settar hafa verið í 

tollvörugeymslu, og er geymsluhafi þá skyldur að greiða tolla og önnur aðflutnings- 
gjöld af því, sem vantar. 

24. gr. 
Gjald, sem geymsluhafa ber að greiða í ríkissjóð fyrir kostnað við tolleftirlit 

með tollvörugeymslu, skal ákveðið með reglugerð. Á sama hátt skulu ákveðin 
geymslugjöld fyrir vörur, sem geymdar eru i tollvörugeymslum, sem tollgæzlan 
rekur, eða gjald fyrir afnot slíkra geymslna. 

25. gr. 
Lögveð samkvæmt 28. gr. laga nr. 68 frá 1956, um tollheimtu og tolleftirlit, hvílir 

á vörum, sem settar eru í tollvörugeymslu, og nær það til allra gjalda til ríkissjóðs, 
einnig þeirra sem falla á vöruna í sambandi við tollgeymsluna, svo sem eftirlitsgjalds 

og geymslugjalds. 

26. gr. 
Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga 

þessara. 

27. gr. 
Brot á lögum þessum og reglum, sem settar eru samkvæmt þeim, varða sektum, 

svo og varðhaldi eða fangelsi, ef brot er stórvægilegt eða margitrekað. Fyrir tilraun til 
brots eða hlutdeild í því skal refsað sem fyrir fullframið brot. Upptaka á vöru
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47 eða andvirði hennar, sem farið er með andstætt ákvæðum laga þessara, er heimil 
11. júní samkvæmt 69. gr. almennra hegningarlaga. Ekki er það upptöku til fyrirstöðu, þótt 

48 

11. júní 

annar sé eigandi vöru en sá, sem sekur hefur reynzt um brot á lögunum. 

28. gr. 
Sektir samkvæmt lögum þessum og reglum settum samkvæmt þeim, svo og 

upptæk verðmæti, renna i ríkissjóð. 

29. gr. 
Mál út af brotum á lögum þessum og reglum settum samkvæmt þeim skulu 

rekin að hætti opinberra mála. 

30. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 53 frá 16. nóv. 1907, 

um tollvörugeymslu og tollgreiðslufrest, lög nr. 53 frá 5. júní 1958 og önnur laga- 
fyrirmæli, sem brjóta í bága við lög þessi. 

Gjört að Bessastöðum, 11. júní 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 115 7. nóv. 1941, um Búnaðarbanka Íslands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
53. gr. laganna orðist svo: 
Fimm manna bankaráð fer með stjórn bankans. 
Sameinað Alþingi kýs bankaráðsmenn hlutbundinni kosningu til fjögurra ára í 

senn. Á sama hátt skal kjósa fimm varamenn, einn fyrir hvern aðalmann, er taki 

sæti í bankaráðinu í forföllum aðalmanns. Ráðherra skipar formann og varaformann 
bankaráðs úr hópi kjörinna aðalmanna eða varamanna, til fjögurra ára í senn. 

Ráðherra sá, sem fer með landbúnaðarmál, hefur umsjón bankans. Hann setur 

bankaráði og bankastjóra erindisbréf og ákveður laun bankaráðsmanna. 
Bankaráð skipar einn bankastjóra, aðalbókara og aðalféhirði. Heimilt er banka- 

ráði að fjölga bankastjórum í tvo, að fengnu samþykki ráðherra. 
Laun bankastjóra skulu ákveðin af bankaráði með samþykki ráðherra, en 

aldrei mega þau vera hærri en laun bankastjóra við Landsbanka Íslands. Sama 
gildir um eftirlaun handa fráförnum bankastjóra eða ekkju hans. 

2. gr. 
54. grein laganna orðist svo: 
Bankastjóri ræður aðra starfsmenn bankans en aðalbókara og aðalféhirði. 
Bankaráð ákveður laun starfsmanna, að fengnum tillögum bankastjóra.



183 

3. gr. 
1. målslidur 57. gr. laganna ordist svo: 

Tveir skulu vera endurskoðendur bankans, kosnir hlutbundinni kosningu af 

sameinuðu Alþingi til tveggja ára í senn. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Við gildistöku laga þessara fellur niður umboð núverandi bankaráðsmanna, svo 

og endurskoðenda. Starfstímabil bankaráðsmanna og varamanna þeirra, sem kosnir 

eru af Alþingi í fyrsta sinn eftir samþykki þessara laga, skal vera til ársloka 1964. 

Starfstímabil formanns og varaformanns, sem ráðherra skipar í fyrsta sinn sam- 

kvæmt lögum þessum, er til sama tíma. 

Starfstímabil endurskoðenda, sem kosnir eru af Alþingi í fyrsta sinn eftir sam- 

þykki þessara laga, skal vera til ársloka 1962. 

Gjört að Bessastöðum, 11. júní 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L.S. 

  

Ingólfur Jónsson. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 48 28. maí 1957, um landnám, ræktun og byggingar 

í sveitum. 

Forseti ÍSLANDS 

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

þykki minu: 

1. gr. 

Á eftir 54. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi: 

Nýbýlastjórn er heimilt að veita þeim bændum, er hafa örðugan fjárhag, styrk 

til íbúðarhúsbyggingar á sama veg og nýbýlastofnendum (sbr. 26. gr.). Sé styrkur- 

inn greiddur af því fé, sem fram er lagt samkvæmt 41. gr. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 11. júní 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson. 

1960 

48 

11. júní 

49 

11. júní
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50 LOG 
11. júní . r 3 err a . 2 um breyting á lögum nr. 43 19. júní 1933, um stjórn vitamåla og 

um vitabyggingar. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Við 9. gr. laganna bætist: Á Hvalbak ..... ljósviti. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 11. juni 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson. 

51 LOG 
11. jåni 

um breyting á lögum nr. 60/1957, um Háskóla Íslands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
2., 3. og 5. tölul. 37. gr. orðist þannig: 

2. í læknadeild 10, 
3. í laga- og viðskiptadeild 7 — en þó skulu prófessorsembætti í viðskiptafræðum 

ekki verða þrjú, fyrr en fé er veitt til þess á fjárlögum, 
5. í verkfræðideild 5. 

2. gr. 
Fyrsta málsgrein 38. gr. orðist þannig: 
Prófessorarnir í lyflæknisfræði og handlæknisfræði veita forstjórn lyflæknis- 

og handlæknisdeildum Landsspitalans, prófessorinn í geðlæknisfræði skal vera 
forstöðumaður geðveikrahælisins á Kleppi, unz komið hefur verið á fót fleiri 
sjúkradeildum fyrir geðveika, og prófessorinn í meinafræði veitir jafnframt for- 
stöðu rannsóknarstofu í meinafræði. Prófessorinn í heilbrigðisfræði skal auk kennsl- 
unnar í þeirri grein annast heilbrigðislegar rannsóknir fyrir heilbrigðisstjórnina, 
þar á meðal manneldisrannsóknir í samráði við manneldisráð. Prófessorinn í lyfja- 
fræði hefur umsjón með kennslu í lyfjafræði lyfsala. Kennari í lyfjafræði lyfsala 
hefur jafnframt á hendi eftirlit með lyfjabúðum fyrir heilbrigðisstjórnina.
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Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 11. júní 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gíslason. 

LÖG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd 

samþykkt um alþjóðasiglingamálastofnun (IMCO). 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að staðfesta fyrir Íslands hönd samþykkt frá 6. marz 

1948, um alþjóðasiglingamálastofnun (IMCO), með þeim fyrirvara, að Ísland muni 
taka staðfestingu sína til athugunar á ný, ef síðar yrði ákveðið, að siglingamála- 
stofnunin (IMCO) skyldi einnig fjalla um mál, sem eru algerlega fjármálalegs eða 

viðskiptalegs eðlis. 
Samtímis sé því lýst yfir, að af Íslands hálfu sé áherzla lögð á raunhæft gildi 

59. gr. samþykktarinnar, varðandi uppsögn á þátttöku. 
Samþykkt þessi er prentuð á íslenzku og ensku sem fylgiskjal með lögum 

þessum. 

2. gr. 

Þegar samþykkt sú, er um ræðir í 1. gr. hefur verið staðfest, skulu ákvæði 

hennar hafa lagagildi hér á landi. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 11. júní 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Guðm. Í. Guðmundsson. 

1960 

51 

11. júní 

52 

11. júní
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11. jåni 
Fylgiskjal I 

SAMPYKKT UM ALPJODA- 

SIGLINGAMÅLASTOFNUNINA 

IMCO. 

Aðildarríki samþykktar þessarar stofna 
hér með alþjóðasiglingamálastofnunina 
(sem í samþykkt þessari nefnist stofn- 
unin). 

I. KAFLI 

Tilgangur stofnunarinnar. 

1. gr. 

Tilgangur stofnunarinnar er: 
a. Að sjá um samvinnu ríkisstjórna í 

milli varðandi stjórnarfyrirmæli og 
aðgerðir viðvíkjandi alls kyns tækni- 

málefnum, er snerta albjóðasiglingar, 
og að hvetja til almennra samþykkta 

fullkomnustu ákvæða í sambandi við 
mál er varða öryggi á hafinu og af- 
köst á sviði siglinga. 

b. Að hvetja ríkisstjórnir til að mismuna 
ekki þjóðum en afnema ónauðsynleg 
höft varðandi  alþjóðasiglingar og 
stuðla þannig að því að heimsverzl- 
uninni veitist siglingaþjónusta án þess 
aðilum sé mismunað; en aðstoð eða 

hvatning ríkisstjórnar til að þróa sigl- 
ingar landsmanna svo og vegna 
öryggisástæðna telst ekki mismunun, 

enda byggist hún eigi á aðgerðum er 
miði að því að hefta frjálsar siglingar 

allra þjóða til að taka þátt í alþjóða- 
viðskiptum. 

c. Að sjá um að stofnunin taki til athug- 

unar málefni er varða beitingu órétt- 
mætra hafta skipafélaga skv. II. kafla. 

d. Að sjá um að stofnunin taki til at- 

hugunar öll málefni er varða sigling- 
ar og vísað kann að vera til hennar 
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CONVENTION ON THE INTER- 

GOVERNMENTAL MARITIME 

CONSULTATIVE ORGANIZATION. 

The States parties to the present Con- 
vention hereby establish the Inter-Govern- 
mental Maritime Consultative Organiza- 
tion (hereinafter referred to as „the 
Organization“). 

PART I 

Purposes of the Organization. 

Article 1 
The purposes of the Organization are 

a. To provide machinery for co-operation 
among Governments in the field of 
governmental regulation and practices 
relating to technical matters of all 
kinds affecting shipping engaged in 
international trade, and to encourage 

the general adoption of the highest 
practicable standards in matters con- 
cerning maritime safety and efficiency 
of navigation. 

b. To encourage the removal of dis- 
criminatory action and unnecessary 
restrictions by Governments affecting 
shipping engaged in international trade 
so as to promote the availability of 
shipping services to the commerce of 
the world without discrimination, 
assistance and encouragement given 
hy a Government for the development 

of its national shipping and for 
purposes of security does not in itself 

constitute  discrimination, provided 
that such assistance and encourage- 

ment is not based on measures 
designed to restrict the freedom of 
shipping of all flags to take part in 
international trade. 

c. To provide for the consideration by 
the Organization of matters concern- 
ing unfair restrictive practices by 

shipping concerns in accordance with 
Part IL 

d. To provide for the consideration by 
the Organization of any matters con- 

cerning shipping that may be referred



af hålfu einhverrar stofnunar Sam- 
einuðu þjóðanna. 

e. Að sjá um að ríkisstjórnir skiptist á 
upplýsingum um málefni, sem stofn- 
unin hefur í athugun. 

IL KAFLI 

Starfsemi. 

2. gr. 
Starfsemi stofnunarinnar miðist við að 

hún sé ráðgefandi. 

3. gr. 
Til að náð verði tilgangi þeim, sem 

greinir í Í. kafla, beinist starfsemi stofn- 

unarinnar að því: 
a. Að athuga og gera tillögur í sambandi 

við mál, er rísa kunna skv. 1. gr. a., 
b. og c. og sem aðildarríki, stofnanir 
Sameinuðu þjóðanna eða aðrar milli- 
ríkjastofnanir kunna að leggja fyrir 
hana eða sem vísað er til stofnunar- 
innar skv. 1. gr. d., enda sé gætt 
ákvæða 4. gr. 

b. Að sjá um samningu samþykkta, samn- 
inga og annarra viðeigandi skjala og 
leggja fyrir ríkisstjórnir og milliríkja- 
stofnanir, svo og að kalla saman ráð- 
stefnur, eftir því sem þörf krefur. 

c. Að sjá um viðræður milli aðildarríkja 
og skipti á upplýsingum milli ríkis- 
stjórna. 

4. gr. 
Þegar um er að ræða mál, sem stofnun- 

inni virðist að jafna megi á venjulegan 
hátt á sviði alþjóðasiglinga, ber henni að 
leggja til ad það verði gert. Þegar eitthvert 
mál er varðar óréttmætar hömlur skipa- 
félaga er þannig vaxið að dómi stofnun- 
arinnar, að ekki sé hægt að jafna það á 
venjulegan hátt á sviði alþjóðasiglinga, 
eða það hefur sannað sig og svo fremi að 
viðkomandi aðildarríki hafi þegar reynt 
að semja beint um það sín á milli, ber 

stofnuninni að taka það til athugunar að 
beiðni einhvers aðilanna. 
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to it by any organ or specialized 52 
agency of the United Nations. 

e. To provide for the exchange of in- 
formation among Governments on 
matters under consideration by the 
Organization. 

PART II 

Functions. 

Article 2 
The functions of the Organization shall 

be consultative and advisory. 

Article 3 
In order to achieve the purposes set 

out in Part I, the functions of the 

Organization shall be: 
a. Subject to the provisions of article 4, 

to consider and make recommenda- 
tions upon matters arising under 
article 1 a. b. and c that may be 
remitted to it by members, bv any 

organ or specialized agency of the 
United Nations or by any other inter- 
governmental organization or upon 
matters referred to it under article 1 d. 

b. To provide for the drafting of con- 
ventions, agreements, or other suitable 

instruments, and to recommend these 

to Governments and to inter-govern- 
mental organizations, and to convene 

such conferences as may be necessary. 
c. To provide machinery for consultation 

among members and the exchange of 
information among Governments. 

Article 4 
In those matters which appear to the 

Organization  capable of settlement 
through the normal processes of inter- 
national shipping business the Organiza- 
tion shall so recommend. When, in the 
opinion of the Organization, any matter 
concerning unfair restrictive practices by 
shipping concerns is incapable of settle- 
ment through the normal processes of 
international shipping business, or has in 
fact so proved, and provided it shall first 
have been the subject of direct negotations 
between the Members concerned, the 
Organization shall, at the request of one 
of those Members, consider the matter. 

A24 

11. júní
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52 

11. júní 
III. KAFLI 

Aðild. 

5. gr. 
Öllum ríkjum heimilast aðild að stofn- 

uninni, enda sé gætt ákvæða III. kafla. 

6. gr. 
Meðlimir Sameinuðu þjóðanna geta orð- 

ið aðilar að stofnuninni, með því að ger- 
ast aðilar skv. ákvæðum 57. gr. 

7. gr. 
Ríki, sem eigi eru meðlimir Sameinuðu 

þjóðanna og sem boðið var að senda full- 
trúa á siglingaráðstefnu S. Þ. í Genf 19. 
febrúar 1948, geta orðið aðilar, með því 
að gerast aðilar skv. ákvæðum 57. gr. 

8. gr. 
Sérhvert ríki, sem eigi heimilast aðild 

skv. 6. og 7. gr., getur sótt um aðild til 
framkvæmdastjóra stofnunarinnar og ber 
að veita því inngöngu um leið og það verð- 
ur aðili skv. ákvæðum 57. gr., enda hafi 
tveir þriðju hlutar aðila (annarra en 
aukafélaga), samþykkt umsóknina að til- 
lögu ráðsins. 

9. gr. 
Sérhvert landssvæði eða landssvæða- 

samsteypa, sem samþykktin nær til skv. 
58. gr. með því aðilar eða S. þ. bera 
ábyrgð á alþjóðasamskiptum þeirra, get- 
ur orðið aukafélagi stofnunarinnar með 
því að viðkomandi aðili eða eftir atvikum 
S. þ. tilkynni framkvæmdastjóra Sam- 
einuðu þjóðanna það skriflega. 

10. gr. 
Aukafélagi nýtur réttinda og undir- 

gengst skyldur aðila skv. samþykktinni, 
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PART III 

Membership. 

Article 5 
Membership in the Organization shall 

be open to all States, subject to the 
provisions of Part III. 

Article 6 
Members of the United Nations may 

become members of the Organization by 
becoming parties to the Convention in 
accordance with the provisions of article 

57. 
Article 7 

States not members of the United 
Nations which have been invited to send 
representatives to the United Nations 
Maritime Conference convened in Geneva 
on 19 February 1948, may become 

members by becoming parties to the 
Convention in accordance with the pro- 
visions of article 57. 

Article 8 
Any State not entitled to become a 

member under article 6 or 7 may apply 
through the Secretary-General of the 
Organization to become a member and 
shall be admitted as a member upon its 
becoming a party to the Convention in 
accordance with the provisions of article 
57 provided that, upon the recommenda- 
tion of the Council, its application has 
been approved by two-thirds of the 
members other than associate members. 

Article 9 
Any Territory or group of Territories 

to which the Convention has been made 
applicable under article 58, by the member 
having responsibility for its international 

relations or by the United Nations, may 
become an associate member of the 
Organization by notification in writing 
given by such member or by the United 
Nations, as the case may be, to the 

Secretary-General of the United Nations. 

Article 10 

An associate member shall have the 

rights and obligations of a member under



utan atkvædisréttar á þinginu og kjör- 
gengis til ráðsins eða öryggismálanefnd- 
ar en telst að öðru leyti „aðili“, nema 
annað leiði af orðalagi samþykktar þess- 
arar. 

11. gr. 
Ekkert ríki eða landssvæði getur orðið 

aðili eða haldið áfram aðild að stofnun- 
inni gegn ályktun allsherjarþings Sam- 
einuðu þjóðanna. 

IV. KAFLI 

Deildir. 

12. gr. 
Stofnunin skiptist í þing, ráð, örvggis- 

málanefnd og þær undirdeildir aðrar, sem 
hún kann að telja nauðsynlegar á hverj- 
um tíma, auk framkvæmdastjórnar. 

V. KAFLI 

Þingið. 

13. gr. 
Allir aðilarnir eigi sæti á þinginu. 

14. gr. 
Reglulegt þing skal halda annað hvort 

ár. Aukaþing skal boða með sextíu daga 
fyrirvara, hvenær sem þriðjungur aðila 
tilkynnir framkvæmdastjóranum, að þeir 
óski eftir að þing sé haldið eða hvenær 
sem ráðið telur það nauðsynlegt, en með 
sextíu daga fyrirvara. 

15. gr. 

Þing er lögmætt ef meirihluti aðila, að 
undanskildum aukafélögum sækir það. 

16. gr. 
Starfsemi þingsins sé: 

a. Að kjósa úr hópi aðila, að undanskild- 
um aukafélögum, og við sérhvert reglu- 
legt þinghaid þingforseta og tvo vara- 
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the Convention except that it shall not 52 
have the right to vote in the Assembly or 
be eligible for membership on the Council 
or on the Maritime Safety Committee and 
subject to this the word „member“ unless 
the context otherwise requires. 

Article 11 
No State or Territory may become or 

remain a member of the Organization 
contrary to a resolution of the General 
Assembly of the United Nations. 

PART IV 

Organs. 

Article 12 
The Organization shall consist of an 

Assembly, a Council, a Maritime Safety 

Committee, and stich subsidiary organs as 
the Organization may at any time consider 
necessary; and a Secretariat. 

PART V 

The Assembly. 

Article 13 
The Assembly shall consist of all the 

members. 

Article 14 
Regular sessions of the Assembly shall 

take place once every two years. Extra- 
ordinary sessions shall be convened after 
a notice of sixty days whenever one- 
third of the members give notice to the 
Secretary-General that they desire a 
session to be arranged, or at any time if 
deemed necessary by the Council, after 
a notice of sixty days. 

Article 15 
A majority of the members other than 

associate members shall constitute a 
quorum for the meetings of the Assembly. 

Article 16 
The functions of the Assembly shall be: 

a. To elect at each regular session from 
among its members, other than 

associate members, its President and 

11. júní



11. jåni 
forseta, sem haldi embætti til næsta 
reglulegs pings; 

. Að setja sér þingsköp, nema öðruvísi 
sé ákveðið í samþykktinni; 

. Að stofnsetja bráðabirgðanefndir, sem 
það telur nauðsynlegar og fastanefnd- 
ir, skv. tillögum ráðsins; 

Að kjósa fulltrúa í ráðið, skv. ákvæð- 
um 17. gr., og Í öryggismálanefnd, skv. 
ákvæðum 28. gr.; 

. Að taka við og rannsaka skýrslur ráðs- 
ins og ákvarða um mál, er ráðið vísar 
til þess; 

. Að greiða atkvæði um fjárhagsáætlun 
og ákvarða um fjármál stofnunarinn- 
ar skv. IX. kafla; 

. Að athuga útgjöld og samþykkja reikn- 
inga stofnunarinnar; 

. Að hafa á hendi framkvæmdir stofn- 

unarinnar, enda vísi þingið málum 
varðandi 3. gr. a. og b. til ráðsins, svo 
að orða megi þar sérhverjar tillögur 
eða skjöl er þau varða, en tillögur eða 
atriði, sem ráðið leggur fyrir þingið og 
bað samþykkir ekki, ber að endur- 
senda ráðinu til nánari athugunar 
með athugasemdum þingsins; 

Að mæla með því við aðila, að þeir 
samþykki reglugerðir varðandi öryggi 
skipa eða breytingar á þeim, sem 
öryggismálanefndin vísar til þingsins 
fyrir milligöngu ráðsins; 

Að vísa til ráðsins til athugunar eða 
afgreiðslu hvers kyns málefnum inn- 
an verkahrings stofnunarinnar, en þó 
ber að undanskilja tillögur skv. staflið 
i. í þessari grein. 
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i. 

two Vice-Presidents who shall hold 
office until the next regular session. 
To determine its own rules of proce- 
dure except as otherwise provided in 
the Convention. 
To establish any temporary or, upon 
recommendation of the Council, per- 
manent subsidiary bodies it may 
consider to be necessary. 
To elect the members to be represented 
on the Council, as provided in article 

17, and on the Maritime Safety Com- 
mittee as provided in article 28. 
To receive and consider the reports of 
the Council, and to decide upon any 
question referred to it by the Council. 
To vote the budget and determine the 
financial arrangements of the Organ- 
ization, in accordance with Part IX. 
To review the expenditures and ap- 
prove the accounts of the Organiza- 
tion. 
To perform the functions of the 
Organization, provided that in matters 
relating to article 3 a. and b., the 
Assembly shall refer such matters to 
the Council for formulation by it of 
any recommendations or instruments 
thereon, provided further that any 

recommendations or instruments sub- 
mitted to the Assembly by the Council 
and not accepted by the Assembly 
shall be referred back to the Council 
for further consideration with such 
observations as the Assembly may 

make. 
To recommend to members for adop- 

tion regulations concerning maritime 
safety, or amendments to such regula- 

tions, which have been referred to it 
by the Maritime Safety Committee 
through the Concil. 
To refer to the Council for considera- 
tion or decision any matters within 
the scope of the Organization, except 
that the function of making recom- 
mendations under paragraph i. of this 
article shall not be delegated.



VI. KAFLI 

Ráðið. 

17. gr. 
Í ráðinu eigi sæti sextán aðilar, eins og 

hér segir: 

a. Sex þeirra séu ríkisstjórnir þeirra 
þjóða, sem mestra hagsmuna hafa að 
gæta í sambandi við alþjóðaþjónustu 
á sviði siglinga; 

b. Sex séu ríkisstjórnir annarra þjóða, 
sem mestra hagsmuna hafa að gæta 
vegna alþjóðlegra flutninga á sjó í við- 
skiptaskyni; 

c. Tveir séu kjörnir af þinginu úr hópi 
ríkisstjórna þeirra þjóða, sem hafa 
verulegra hagsmuna að gæta í sam- 
bandi við alþjóðaþjónustu á sviði 
siglinga, og 

d. Tveir séu kjörnir af þinginu úr hópi 
ríkisstjórna þeirra þjóða, sem hafa 
verulegra hagsmuna að sæta vegna 
alþjóðlegra flutninga á sjó í viðskipta- 
skyni. 

Samkvæmt meginreglum þessarar grein- 
ar ber að skipa fyrsta ráðið eins og segir 
í fylgiskjali I með samningi þessum. 

18. gr. 
Að öðru leyti en um getur í ákvæðum 

fylgiskjals I með samningi þessum skal 
ráðið ákvarða samkvæmt ákvæðum 17. gr., 
stafliðs a., hverjir aðilar hafi mestra hags- 
muna að gæta í sambandi við alþjóða- 
þjónustu á sviði siglinga og einnig sam- 
kvæmt ákvæðum 17. gr. stafliðs c., hverj- 

ir aðilar hafi verulegra hagsmuna að gæta 
í sambandi við þá þjónustu. Ræður meiri- 
hluti atkvæða innan ráðsins um ákvarð- 
anir þessar og þ. á m. þarf meiri hluti aðila 
í ráðinu skv. 17. gr. stafl. a. og c. að vera 
samþykkur. Auk þess ákvarðar ráðið, skv. 
ákvæðum 17. gr. stafliðs b., hverjir aðilar 
hafi mestra hagsmuna að gæta vegna al- 
þjóðlegra flutninga á sjó í viðskiptaskyni. 
Sérhvert ráð geri ákvarðanir þessar, rými- 
legum tíma áður en sérhvert reglulegt 
þing er haldið. 
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PART VI 

The Council. 

Article 17 

The Council shall consist of sixteen 

members and shall be composed as 
follows: 

a. Six shall be Governments of the 

nations with the largest interest in 
providing international shipping ser- 
vices. 

b. Six shall be Governments of other 

nations with the largest interest in 
international seaborne trade. 

c. Two shall be elected by the Assembly 
from among the Governments of 
nations having a substantial interest 
in providing international shipping 
services, and 

d. Two shall be elected by the Assembly 
from among the Governments of 
nations having a substantial interest 
in international seaborne trade. 

In accordance with the principles set 
forth in this article the first Council shall 
be constituted as provided in Appendix 
I to the present Convention. 

Article 18 
Except as provided in Appendix I to 

the present Convention, the Council shall 
determine for the purpose of article 17 a., 
the members, Governments of nations 

with the largest interest in providing 
international shipping services, and shall 
also determine, for the purpose of article 
17 c., the members, Governments of 
nations having a substantial interest in 
providing such services. Such determina. 
tions shall be made by a majority vote of 
the Council including the concurring 
votes of a majority of the members repre- 
sented on the Council under article 17 a. 
and c. The Council shall further determine 
for the purpose of article 17 b., the memb- 
ers, Governments of nations with the 
largest interest in international seaborne 
trade. Each Council shall make these 
determinations at a reasonable time be- 
fore each regular session of the Assembly. 
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19. gr. 

Meðlimir ráðsins skv. 17. gr. halda em- 
bætti til loka næsta reglulegs þings. Með- 
limirnir eru kjörgengir til endurkjörs. 

20. gr. 
a. Ráðið kýs sér formann og setur sjálfu 

sér fundarsköp nema öðruvísi sé kveð- 
ið á um í samþykktinni. 

b. Fundir ráðsins eru lögmætir þá tólf 
meðlimir eru mættir. 

c. Ráðið heldur fundi með eins mánaðar 
fyrirvara, eins oft og þörf krefur til 
að það anni skyldustörfum sínum, eft- 

ir fundarboði formanns eða ef a. m. k. 
fjórir meðlimir þess óska þess. Fundir 
séu haldnir þar sem henta má. 

21. gr. 
Ráðið skal bjóða aðila að taka þátt í 

umræðum, án atkvæðisréttar, þegar rædd 
eru mál, sem sérstaklega varða aðilann. 

22. gr. 
a. Ráðið tekur við tillögum og skýrslum 

öryggismálanefndar og sendir þær 
þinginu, en aðilunum þeim til upplýs- 

inga, þegar þing situr ekki, ásamt at- 
hugasemdum og tillögum ráðsins. 

b. Mál sem um ræðir í 29. gr., athugar 
ráðið aðeins að fenginni álitsgerð 
öryggismálanefndar. 

23. gr. 
Ráðið skipar framkvæmdastjóra, að 

fengnu samþykki þingsins. Ráðið gerir 
einnig ráðstafanir til að skipa aðra starfs- 
menn eins og nauðsyn kann að bera til og 
ákvarðar kjör og starfsskilyrði fram- 
kvæmdastjóra og annarra starfsmanna, en 
þau skulu vera í sem fyllstu samræmi við 
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Article 19 
Members represented on the Council in 

accordance with article 17 shall hold 
office until the end of the next regular 
session of the Assembly. Members shall 
be eligible for re-election. 

Article 20 
a. The Council shall elect its Chairman 

and adopt its own rules of procedure 
except as otherwise provided in the 
Convention. 

b. Twelve members of the Council shall 
constitute a quorum. 

c. The Council shall meet upon one 

month's notice as often as may be 
necessary for the efficient discharge 
of its duties upon the summons of its 

Chairman or upon request by not less 
than four of its members. It shall meet 
at such places as may be convenient. 

Article 21 
The Council shall invite any member 

to participate, without vote, in its deli- 
berations on any matter of particular 
concern to that member. 

Article 22 
a. The Council shall receive the recom- 

mendations and reports of the Mari- 
time Safety Committee and shall trans- 
mit them to the Assembly and, when 
the Assembly is not in session, to the 

members for information, together 
with the comments and recommenda- 
tions of the Council. 

b. Matters within the scope of article 29 
shall be considered by the Council 
only after obtaining the views of the 
Maritime Safety Committee thereon. 

Article 23 
The Council, with the approval of the 

Assembly, shall appoint the Secretary- 
General. The Council shall also make 
provision for the appointment of such 
other personnel as may be necessary, and 
determine the terms and conditions of 
service of the Secretary-General and other
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kjör og starfsskilyrði hjá Sameinuðu 
þjóðunum og sérstofnunum þeirra. 

24. gr. 
Ráðið skal gefa þinginu skýrslu, í hvert 

sinn er það kemur saman reglulega, og 
skal hún fjalla um starfsemi stofnunar- 

innar síðan síðasta þinghald var. 

25. gr. 
Ráðið skal leggja fjárhagsáætlun og 

reikninga stofnunarinnar, ásamt athuga- 
semdum og tillögum, fyrir þingið. 

26. gr. 
Ráðið getur gert samninga eða sam- 

komulag um samband stofnunarinnar við 
aðrar stofnanir eins og ráð er fyrir gert 
í XII. kafla. Þingið þarf að samþykkja 
slíka samninga eða samkomulag. 

27. gr. 
Milli þinga fer ráðið með öll mál stofn- 

unarinnar að undanskildum tillögurétt- 
inum skv. 16. gr. staflið i. 

VII. KAFLI 

Öryggismálanefndin. 

28. gr. 
a. Öryggismálanefndina skipa fjórtán 

aðilar, sem þingið kýs úr hópi ríkis- 
stjórna þeirra þjóða, sem hafa mikils- 
verðra hagsmuna að gæta i sambandi 
við öryggi á hafinu og séu eigi færri 
en átta þeirra eigendur stærstu skipa- 

flotanna, en aðrir séu kjörnir með það 
fyrir augum, að tryggja fulltrúa ríkis- 
stjórnum annarra þjóða sem mikils- 
verðra hagsmuna hafa að gæta í sam- 
bandi við öryggi á hafinu, en til þeirra 
teljast þjóðir, sem leggja til mikinn 
fjölda skipverja eða hafa hagsmuna að 
sæta í sambandi við flutning farþega 
í hvilum eða án hvíla, svo og meiri- 
háttar landssvæði. 
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shall conform as far as possible with 
those of the United Nations and its 
specialized agencies. 

Article 24 
The Council shall make a report to the 

Assembly at each regular session on the 
work of the Organization since the pre- 
vious regular session of the Assembly. 

Article 25 
The Council shall submit to the As- 

sembly the budget estimates and the 
financial statements of the Organization, 
together with its comments and recom- 
mendations. 

Article 26 
The Council may enter into agreements 

or arrangements covering the relationship 
of the Organization with other organiza- 
tions, as provided for in Part XII. Such 
agreements or arrangements shall be 
subject to approval by the Assembly. 

Article 27 
Between sessions of the Assembly, the 

Council shall perform all the functions 
of the Organization, except the function 
of making recommendations under article 
16 i. 

PART VII 

Maritime Safety Committee. 

Article 28 
a. The Maritime Safety Committee shall 

consist of fourteen members elected 
by the Assembly from the members, 
Governments of those nations having 
an important interest in maritime 
safety, of which not less than eight 
shall be the largest ship-owning 
nations, and the remainder shall be 
elected so as to ensure adequate repre- 
sentation of members, Governments 

of other nations with an important 
interest in maritime safety, such as 
nations interested in the supply of 
large number of crews or in the 
carriage of large numbers of berthed 
and unberthed passengers, and of 
major geographical areas. 

11. júní



Nefndarmenn skulu kosnir til 4 åra og 
eru kjörgengir til endurkjörs. 

29. gr. 
Öryggismálanefnd gegnir þeim skyld- 
um að hafa á hendi athugun sérhvers 
máls innan verksviðs stofnunarinnar 
er varðar siglingatæki, byggingu og 
útbúnað skipa, lágmarkstölu áhafna 

með tilliti til öryggis, reglur til að 
koma í veg fyrir árekstra, meðferð 
hættulegra farma, öryggiskröfur og 
öryggisráðstafanir á sjó, upplýsingar 
um haffræði, dagbækur og siglinga- 
skjöl, sjóslysarannsóknir, björgun og 
sérhver önnur málefni er beinlínis 
varða öryggi á hafinu. 

Öryggismálanefnd skal undirbúa 
framkvæmd skyldustarfa, sem sam- 
þykktin eða þingið leggja henni á 
herðar eða sérhvers þess starfs innan 
ramma þessarar greinar, sem einhver 
önnur milliríkjastofnun felur henni. 

Með tilliti til ákvæða XII. kafla er 
öryggismálanefnd skylt að halda nánu 
sambandi við aðrar milliríkjastofnan- 

ir, sem starfa að flutninga- og sam- 

göngumálum, svo að ná megi þeim til- 
sangi stofnunarinnar, að auka öryggi 
á hafinu og samræma starfsemi á sviði 
siglinga, flugsamgangna, fjarskipta og 
veðurfræði, að því er að öryggi og 
björgun lýtur. 

30. gr. 
Fyrir milligöngu ráðsins ber öryggis- 

málanefnd að: — 

a. Leggja fyrir reglulegt þing tillögur 
aðila um öryggisreglur eða breytingar 
á gildandi öryggisreglum, ásamt eigin 
athugasemdum og ráðleggingum; 

Gefa þinginu skýrslu um störf öryggis- 
málanefndar síðan síðasta reglulegt 
þing kom saman. 
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b. Members shall be elected for a term 

a. 

of four years and shall be eligible for 
re-election. 

Article 29 
The Maritime Safety Committee shall 
have the duty of considering any 
matter within the scope of the Organ- 
ization and concerned with aids to 
navigation, construction and equip- 

ment of vessels, manning from a 

safety standpoint, rules for the pre- 

vention of collisions, handling of 

dangerous cargoes, maritime safety 
procedures and requirements, hydro- 
graphic information, log-books and 
navigational records, marine casualty 

investigation, salvage and rescue, and 
any other matters directly affecting 
maritime safety. 
The Maritime Safety Committee shall 
provide machinery for performing any 
duties assigned to it by the Convention, 
or bythe Assembly, or any duty within 
the scope of this article which may 
be assigned to it by any other inter- 
governmental instrument. 
Having regard to the provisions of 
Part XII, the Maritime Safety Com- 

mittee shall have the duty of main- 
taining such close relationship with 
other inter-governmental bodies con- 
cerned with transport and communica- 
tions as may further the object of the 
Organization in promoting maritime 
safety and facilitate the coordination 
of activities in the fields of shipping, 
aviation,  telecommunications and 
meteorology with respect to safety and 
rescue. 

Article 30 

The Maritime Safety Committee, 
through the Council, shall: 
a. Submit to the Assembly at its regular 

sessions proposals made by members 
for safety regulations or for amend- 
ments to existing safety regulations, 
together with its comments or recom- 
mendations thereon. 
Report to the Assembly on the work 
of the Maritime Safety Committee since 
the previous regular session of the 
Assembly.



31. gr. 
Oryggismålanefnd skal halda fundi einu 

sinni á ári og ella ef fimm meðlimir henn- 
ar óska þess. Nefndin kýs sér embættis- 
menn einu sinni á ári og setur sér eigin 
starfsreglur. Nefndarfundir eru lögmætir 
ef meiri hluti er mættur. 

32. gr. 
Öryggisnefnd skal bjóða aðila að taka 

þátt í umræðum, án atkvæðisréttar, þegar 
rædd eru mál, sem varða hann sérstak- 
lega. 

VITI. KAFLI 

Starfslið. 

33. gr. 
Starfsliðar séu framkvæmdastjóri, ritari 

öryggismálanefndar og það starfslið, sem 
stofnunin kann að þarfnast. Fram- 
kvæmdastjórinn skal vera aðalfram- 
kvæmdastjórnandi stofnunarinnar og skal 
hann skipa ofangreint starfsfólk, en gætt 
sé ákvæða 23. gr. 

34. gr. 
Starfsliðið skal færa allar nauðsynleg- 

ar bækur, er starfsemi stofnunarinnar 
varða, skrá, safna og dreifa skjölum, dag- 
skrám, fundargerðum og upplýsingum, 
sem á þarf að halda fyrir starfsemi þings- 
ins, ráðsins, Ööryggismálanefndarinnar og 
annarra undirdeilda, er stofnunin kann 

að koma á fót. 

35. gr. 
Framkvæmdastjóri skal semja og leggja 

fyrir ráðið ársuppgjör og fjárhagsáætlun 
til tveggja ára, sem skiptist niður á hvort 
árið um sig. 

36. gr. 
Framkvæmdastjóri skal tilkynna aðil- 

um um starfsemi stofnunarinnar. Sérhver 

aðili getur tilnefnt einn eða fleiri full- 
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Article 31 
The Maritime Safety Committee shall 

meet once a year and at other times upon 
request of any five of its members. It 
shall elect its officers once a year and 

shall adopt its own rules of procedure. 
A majority of its members shall constitue 
a quorum. 

Article 32 
The Maritime Safety Committee shall 

invite any member to participate, without 
vote, in its deliberations on any matter 

of particular concern to that member. 

PART VII 

The Secretariat 

Article 33 
The Secretariat shall comprise the 

Secretary-General, a Secretary of the 

Maritime Safety Committee and such staff 
as the Organization may require. The 
Secretary-General shall be the chief 
administrative officer of the Organization, 
and shall, subject to the provisions of 
article 23, appoint the above-mentioned 
personnel. 

Article 34 
The Secretariat shall maintain all such 

records as may be necessary for the 
efficient discharge of the functions of the 
Organization and shall prepare, collect 
and ecirculate the papers, documents, 
agenda, minutes and information that 

may be required for the work of the 
Assembly, the Council, the Maritime 

Safety Committee, and such subsidiary 
organs as the Organization may establish. 

Article 35 
The Secretary-General shall prepare and 

submit to the Council the financial state- 
ments for each year and the budget esti- 
mates on a biennial basis, with the esti- 
mates for each year shown separately. 

Article 36 
The  Secretary-General shall keep 

members informed with respect to the 
activities of the Organization. Each 
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trúa til að halda sambandi vid fram- 
kvæmdastjórann. 

37. gr. 
Í störfum sínum skal framkvæmda- 

stjórinn og starfsliðið ekki taka fyrirmæl- 
um frá neinni ríkisstjórn eða yfirvaldi 
utan stofnunarinnar. Þeir skulu ekki gera 
neitt það, sem brotið gæti í bága við stöð- 
ur þeirra sem starfsmenn alþjóðastofn- 
unar. Sérhver aðili lofar að virða skyldur 
framkvæmdastjórans og starfsmannanna 
sem embættismanna alþjóðastofnunar og 
að leitast ekki við að hafa áhrif á þá, í 
sambandi við skyldustörf þeirra. 

38. gr. 
Framkvæmdastjóranum ber að gegna 

öðrum störfum, sem þingið, ráðið og 
öryggismálanefndin kunna að fela honum. 

IX. KAFLI 

Fjármál. 

39. gr. 
Sérhver aðili skal standa undir launa- 

greiðslum, ferðakostnaði og öðrum út- 
gjöldum sendinefndar sinnar á þinginu og 
fulltrúa sinna í ráðinu, öryggismálanefnd- 
inni og öðrum nefndum og undirdeildum. 

40. gr. 
Ráðið skal athuga reikninga og fjár- 

hagsáætlanir framkvæmdastjórans og 
leggja fyrir þingið, ásamt athugasemdum 
sínum og tillögum. 

41. gr. 
a. Þingið skal endurskoða og samþykkja 

fjárhagsáætlunina, en gætt sé ákvæða 
samninga milli stofnunarinnar og 
Sameinuðu þjóðanna. 

b. Þingið skal skipta útgjöldum milli 

aðila samkvæmt hlutfalli, sem það 
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member may appoint one or more re- 
presentatives for the purpose of com- 
munication with the Secretary-General. 

Article 37 
In the performance of their duties the 

Secretary-General and the staff shall not 
seek or receive instructions from any 
Government or from any authority ex- 
ternal to the Organization. They shall 
refrain from any action which might 
reflect on their position as international 
officials. Each member on its part under- 
takes to respect the exclusively inter- 
national character of the responsibilities 
of the Secretary-General and the staff and 
not to seek to influence them in the dis- 
charge of their responsibilities. 

Article 38 
The Secretary-General shall perform 

such other tasks as may be assigned to 
him by the Convention, the Assembly, the 

council and the Maritime Safety Com- 
mittee. 

PART IX 

Finances. 

Article 39 

Each member shall bear the salary, 
travel, and other expenses of its own 

delegation to the Assembly and of its 
representatives on the Council, the Mari- 

time Safety Committee, other committees 

and subsidiary bodies. 

Article 40 
The Council shall consider the financial 

statements and budget estimates prepared 
by the Secretary-General and submit them 
to the Assembly with its comments and 
recommendations. 

Article 41 
a. Subject to any agreement between the 

Organization and the United Nations, 
the Assembly shall review and approve 
the budget estimates. 

b. The Assembly shall apportion the 
expenses among the members in
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ákvarðar, að aflokinni athugun á til- 
lögum ráðsins í því efni. 

42. gr. 
Sérhver aðili, sem stendur ekki við fjár- 

hagsskuldbindingar sínar við stofnunina 
innan eins árs frá gjalddaga, fyrirgerir 
atkvæðisrétti sínum á þinginu, í ráðinu 
eða öryggisnefndinni, nema þingið kunni 
að falla frá að beita ákvæði þessu. 

X. KAFLI 

Atkvæðagreiðslur. 

43. gr. 
Eftirfarandi ákvæði gildi um atkvæða- 

greiðslur á þinginu, i ráðinu og öryggis- 
málanefndinni: — 
a. Sérhver aðili hefur eitt atkvæði. 
b. Ákvarðanir þingsins, ráðsins eða ör- 

yggismálanefndarinnar eru teknar af 
meiri hluta aðila, sem mættir eru og 

atkvæði greiða, en ef % hlutar atkvæða 

eru tilskilin þarf % mættra aðila, 

nema önnur ákvæði séu í samþykkt- 
inni eða einhverjum alþjóðasamningi, 
sem áhrif hefur á störf þessara deilda 
stofnunarinnar. 

c. Að því er samninginn varðar þýða orð- 
in „aðilar, sem mættir eru og atkvæði 
greiða“: „viðstaddir aðilar, sem greiða 

jákvætt eða neikvætt atkvæði“. Telja 
ber, að aðilar sem sitja hjá, hafi eigi 
greitt atkvæði. 

XI. KAFLI 

Aðalstöðvar stofnunarinnar. 

44. gr. 
a. Aðalstöðvar stofnunarinnar skal setja 

upp í Lundúnum. 
b. Með % meiri hluta atkvæða getur 

þingið breytt um stað aðalstöðvanna. 

c. Þingið getur setið hvar sem er, annars 
staðar en í aðalstöðvunum, ef ráðið 

telur það nauðsynlegt. 

accordance with a scale to be fixed 
by it after consideration of the pro- 
posals of the Council thereon. 

Article 42 
Any member which fails to discharge 

its financial obligation to the Organiza- 
tion within one year from the date on 

which it is due, shall have no vote in the 
Assembly, the Council, or the Maritime 
Safety Committee unless the Assembly, at 
its diseretion, waives this provision. 

PART X 

Voting. 

Article 43 
The following provisions shall apply 

to voting in the Assembly, the Council 

and the Maritime Safety Committee: 
a. Each member shall have one vote. 
b. Except as otherwise provided in the 

Convention or in any international 
agreement which confers functions on 
the Assembly, the Council, or the 
Maritime Safety Committee, decisions 

of these organs shall be by a majority 
vote of the members present and vot- 

ing and, for decisions where a two- 

thirds majority vote is required, by 
a two-thirds majority vote of those 
present. 

c. For the purpose of the Convention, 
the phrase „members present and 
voting“ means „members present and 
casting an affirmative or negative 
vole“. Members which abstain from 
voting shall be considered as not 
voting. 

PART XI 

Headquarters of the Organization. 

Article 44 
a. The headquarters of the Organization 

shall be established in London. 
b. The Assembly may by a two-thirds 

majority vote change the site of the 
headquarters if necessary. 

c. The Assembly may hold sessions in 
any place other than the headquarters 
if the Council deems it necessary. 
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XII. KAFLI 

Samband við Sameinuðu þjóðirnar og 

aðrar stofnanir. 

45. gr. 

Koma ber stofnuninni í náið samband 
við Sameinuðu þjóðirnar skv. 57. gr. stofn- 
skrár þeirra, sem sérstofnun á sviði sigl- 
ingamála. Sambandi þessu ber að koma 
á með samningi við Sameinuðu þjóðirnar, 
skv. 63. gr. stofnskrár þeirra, en samn- 
inginn ber að gera eins og segir í 26. gr. 

46. gr. 
Stofnunin skal hafa samvinnu við sér- 

hverja sérstofnun Sameinuðu þjóðanna í 
málefnum, er varða kunna stofnanirnar 

báðar og séu þau athuguð og að þeim 
unnið Í samráði við sérstofnanirnar. 

47. gr. 
Stofnunin getur haft samvinnu við aðr- 

ar milliríkjastofnanir, í málum innan 
verkahrings hennar, þótt þær séu eigi sér- 
stofnanir Sameinuðu þjóðanna, ef hags- 
munir og starfsemi þeirra er skyld til- 
gangi stofnunarinnar. 

48. gr. 
Stofnunin getur gert viðeigandi ráð- 

stafanir til að hafa samráð og samvinnu 
við alþjóðastofnanir, sem eigi eru ríkja- 
stofnanir, í málum innan verkahrings 
hennar. 

49. gr. 
Að tilskildu samþykki % atkvæða meiri 

hluta þingsins, getur stofnunin tekið við 
starfsemi, fjárráðum og skuldbindingum 
innan verkahrings hennar, úr hendi hvers 
kyns alþjóðastofnana ríkisstjórna eða sem 
eigi eru ríkjastofnanir, samkvæmt al- 
þjóðasamningum eða gagnkvæmu sam- 
komulagi milli fullgildra yfirvalda við- 
komandi stofnana. Á sama hátt getur 
stofnunin tekið við hvers kyns stjórnar- 
störfum innan verkahrings hennar, sem 
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PART XII 

Relationship with the United Nations 

and other Organizations. 

Article 45 
The Organization shall be brought into 

relationship with the United Nations in 
accordance with Article 57 of the Charter 
of the United Nations as the specialized 
agency in the field of shipping. This 
relationship shall be effected through an 
agreement with the United Nations under 
Article 63 of the Charter of the United 
Nations, which agreement shall be con- 

cluded as provided in article 26. 

Article 46 
The Organization shall co-operate with 

any specialized agency of the United 
Nations in matters which may be the 
common concern of the Organization and 
of such specialized agency, and shall 
consider such matters and act with respect 

to them in accord with such specialized 
agency. 

Article 47 
The Organization may, on matters 

within its scope, co-operate with other 
inter-governmental organizations which 
are not specialized asencies of the United 
Nations, but whose interests and activities 
are related to the purposes of the Organ- 
ization. 

Article 48 
The Organization may, on matters 

within its scope, make suitable arrange- 
ments for consultation and co-operation 

with  non-governmental international 
organizations. 

Article 49 
Subject to approval by a two-thirds 

majority vote of the Assembly, the 
Organization may take over from any 
other international organizations, govern- 

mental or non-governmental, such func- 

tions, resources and obligations within 
the scope of the Organization as may be 
transferred to the Organization by inter- 
national agreements or by mutually 
acceptable arrangements entered into 
between competent authorities of the



ríkisstjórn hefur verið falið samkvæmt 
skilmálum alþjóðasamþykkta. 

XIII. KAFLI 

Réttarstaða, forréttindi og undanþágur. 

50. gr. 
Réttarstaða, forréttindi og undanþágur 

stofnunarinnar og Í sambandi við hana 
séu samkvæmt aðaisamþykkt allsherjar- 
þings Sameinuðu þjóðanna um forréttindi 
og undanþágur sérstofnana, frá 21. nóvem- 
ber 1947 með breytingum, sem fram 
kunna að koma í síðasta (eða endurskoð- 
aða) texta viðbætisins, sem stofnunin 

hefur fallizt á samkvæmt 36. og 38. kafla 
ofangreindrar samþykktar. 

öl. gr. 
Sérhver aðili lofar að hlíta ákvæðum 

II. viðbætis núgildandi samþykktar unz 
hann fellst á ofangreinda aðalsamþykkt. 

XIV. KAFLI 

Breytingar. 

52. gr. 
Texta breytinga, sem lagt er til að gerð- 

ar verði á samþykktinni, ber fram- 
kvæmdastjóranum að senda aðilum, a. m. 

k. sex mánuðum áður en þingið tekur 
þær til athugunar. Samþykki % hluta at- 
kvæða þingsins þarf til breytingar og 
þar á meðal atkvæði meiri hluta þeirra 
aðila, er fulltrúa eiga í ráðinu. Tólf mán- 
uðum eftir að tveir þriðju hlutar aðila 
stofnunarinnar, að undanskildum auka- 
félögum, hafa tjáð sig samþykka, gengur 
sérhver breyting í gildi fyrir alla aðila, 
nema þá, sem áður lýsa yfir, að þeir sam- 
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respective organizations. Similarly, the 
Organization may take over any admini- 
strative functions which are within its 

scope and which have been entrusted to 
a Government under the terms of any 
international instrument. 

PART XIII 

Legal Capacity, Privileges and 

Immunities. 

Article 50 
The legal capacity, privileges and im- 

munities to be accorded to, or in con- 

nexion with, the Organization, shall be 

derived from and governed by the General 
Convention on the Privileges and Im- 
munities of the Specialized Agencies 
approved by the General Assembly of the 
United Nations on the 21st November, 
1947, subject to such modifications as may 
be set forth in the final (or revised) text 

of the Annex approved by the Organiza- 
tion in accordance with sections 36 and 
38 of the said General Convention. 

Article 51 
Pending its accession to the said General 

Convention in respect of the Organiza- 
tion, each member undertakes to apply 
the provisions of Appendix II to the 
present Convention. 

PART XIV 

Amendments. 

Article 52 
Texis of proposed amendments to the 

Convention shall be communicated by the 

Secretary-General to members at least six 
months in advance of their consideration 
by the Assembly. Amendments shall be 
adopted by a two-thirds majority vote of 
the Assembly, including the concurring 
votes of a majority of the members re- 
presented on the Council. Twelve months 
after its acceptance by two-thirds of the 
members of the Organization, other than 
associate members, each amendment shall 
come into force for all members except 
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bykki breytinguna ekki. Med % hluta 
atkvæða getur þingið ákveðið, að sam- 
þykkt sé þess eðlis, að sérhver aðili sem 
gefið hefur slíka yfirlýsingu og samþykkir 
breytinguna ekki innan tólf mánuða eft- 
ir gildistökuna, hætti þá aðild að sam- 
þykktinni. 

53. gr. 
Sérhverja breytingu, sem samþykkt er 

skv. 52. gr., skal afhenda framkvæmda- 
stjóra Sameinuðu þjóðanna, sem þegar 
sendir öllum aðildarríkjum afrit. 

54. gr. 
Yfirlýsingu eða samþykki skv. 52. gr. 

skal senda framkvæmdastjóranum, sem 
afhendir framkvæmdastjóra Sameinuðu 
þjóðanna skjalið. Framkvæmdastjórinn 
tilkynnir aðilum um móttöku slíkra 
skjala og hvaða dag breytingin gangi í 
gildi. 

XV. KAFLI 

Túlkun. 

55. gr. 
Sérhverri spurningu eda deilu vard- 

andi túlkun eða beitingu sampykktar- 

innar ber að vísa til þingsins eða jafna 
á annan hátt, er deiluaðilar koma sér 

saman um. Ekkert, sem í grein þessari 

segir, fyrirbyggir þó að ráðið eða örygs- 
ismálanefndin jafni þau vanda- eða 
deilumál, sem upp kunna að koma í 
sambandi við starfsemi þeirra. 

56. gr. 
Lögfræðilegum vandamálum, sem eigi 

fást leyst skv. ákvæðum 55. gr., ber 
stofnuninni að vísa til alþjóðadómstóls- 

those which, before it comes into force, 

make a declaration that they do not 
accept the amendment. The Assembly 
may by a two-thirds majority vote deter- 
mine at the time of its adoption that an 
amendment is of such a nature that any 
member which has made such a declara- 
tion and which does not accept the 
amendment within a period of twelve 
months after the amendment comes into 
force shall, upon the expiration of this 

period, cease to be a party to the Con- 
vention. 

Article 53 
Any amendment adopted under article 

52 shall be deposited with the Secretary- 
General of the United Nations, who will 
immediately forward a copy of the amend- 
ment to all members. 

Article 54 
A declaration or acceptance under 

article 52 shall be made by the com- 
munication of an instrument to the 
Secretary-General for deposit with the 
Secretary-General of the United Nations. 
The Secretary-General will notify mem- 
bers of the receipt of any such instru- 
ment and of the date when the amend- 
ment enters into force. 

PART XV. 

Interpretation. 

Article 55 
Any question or dispute concerning the 

interpretation or application of the Con- 

vention shall be referred for settlement 
to the Assembly, or shall be settled in 
such other manner as the parties to the 

dispute agree. Nothing in this article shall 
preclude the Council or the Maritime 
Safety Committee from settling any such 
question or dispute that may arise during 
the exercise of their functions. 

Article 56 
Any legal question which cannot be 

settled as provided in article 55 shall be 

referred by the Organization to the Inter-
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ins til rådgefandi ålits, skv. 96. gr. stofn- 
skrár Sameinuðu þjóðanna. 

XVI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

57. gr. 
Undirskrift og samþykkt. 

Með tilvísun til ákvæða III. kafla ligg- 
ur samþykktin fyrir til undirritunar eða 
samþykktar og ríki geta gerzt aðilar að 
henni með því að: — 
a. Undirrita án fyrirvara um samþykki; 

b. Undirrita að tilskildu samþykki síð- 
ar; 
eða 

c. Samþykkja. 
Samþykki er tjáð með því að afhenda 

framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna 
skjal. 

58. gr. 
Landssvæði. 

a. Aðilar geta hvenær sem er gefið yfir- 
lýsingu þess efnis, að aðild þeirra að 
samningnum nái til eins eða fleiri 
landssvæða, sem þeir fari með utan- 
ríkismál fyrir. 

b. Samningurinn nær ekki til landssvæða, 

sem aðilar fara með utanríkismál fyr- 
ir, nema yfirlýsing þess efnis hafi 
verið gefin fyrir þeirra hönd, skv. 
ákvæðum stafliðs a. í þessari grein. 

c. Yfirlýsingu skv. staflið a. þessarar 

greinar ber að tilkynna framkvæmda- 
stjóra Sameinuðu þjóðanna og send- 
ir hann afrit öllum ríkjum, sem boð- 
ið var á siglingamálaráðstefnu Sam- 
einuðu þjóðanna og þeim ríkjum öðr- 
um, sem gerzt hafa aðilar. 

d. Þar sem Sameinuðu þjóðirnar hafa 
stjórn á hendi samkvæmt gæzlu- 
verndarsamningi, geta S. þ. samþykkt 
samninginn fyrir hönd eins eða fleiri 
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national Court of Justice for an advisory 52 
opinion in accordance with Article 96 of 
the Charter of the United Nations. 

PART XVI 

Miscellaneous Provisions. 

Article 57 
Signature and Acceptance. 

Subject to the provisions of Part III the 
Present Convention shall remain open for 
signature or acceptance and States may 
become parties to the Convention by: 
a. Signature without reservation as to 

acceptance. 

b. Signature subject to acceptance fol- 
lowed be acceptance; or 

c. Acceptance. 
Acceptance shall be effected by the 

deposit of an instrument with the Secre- 
tary-General of the United Nations. 

Article 58 
Territories. 

Members may make a declaration at 

any time that their participation in 

the Convention includes all or a group 

or a single one of the Territories for 

whose international relations they are 

responsible. 
b. The Convention does not apply to 

Territories for whose international 
relations members are responsible 
unless a declaration to that effect has 
been made on their behalf under the 
provisions of paragraph a. of this 

article. 
c. A declaration made under paragraph a. 

of this article shall be communicated 
to the Secretary-General of the United 

Nations and a copy of it will be for- 
warded by him to all States invited to 

the United Nations Maritime Confer- 
ence and to such other States as may 
have become members. 

d. In cases where under a Trusteeship 
Agreement the United Nations is the 
administering authority, the United 
Nations may accept the Convention on 
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gæzluverndarsvæda, å bann hått, sem 
i 57. gr. segir. 

59. gr. 
Úrsögn. 

a. Sérhver aðili getur sagt sig úr stofn- 
uninni með skriflegri tilkynningu til 
framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóð- 
anna, sem lætur þegar aðra aðila og 
framkvæmdastjóra stofnunarinnar 
vita um tilkynninguna. Úrsögn má 
tilkynna hvenær sem er, að tólf mán- 
uðum liðnum frá þeim degi, er sam- 
þykktin gekk í gildi. Úrsögnin tekur 
gildi að tólf mánuðum liðnum frá 
þeim degi, er framkvæmdastjóra 
Sameinuðu þjóðanna barst hin skrif- 
lega tilkynning. 

b. Aðili, sem fer með utanríkismál fyrir 
landssvæði, sem samþykktin nær til 
skv. 58. gr., getur hvenær sem er 

tilkynnt framkvæmdastjóra Samein- 
uðu þjóðanna, að því sé lokið, en 
Sameinuðu þjóðirnar tilkynna um 
það fyrir gæzluverndarsvæði sem þær 
stjórna. Framkvæmdastjóri Samein- 
uðu þjóðanna birtir þegar öllum að- 
ilunum og framkvæmdastjóra stofn- 
unarinnar tilkynninguna. Tekur hún 
gildi að tólf mánuðum liðnum, frá 

þvi hún barst framkvæmdastjóra 
Sameinuðu þjóðanna í hendur. 

XVII. KAFLI 

Gildistaka. 

60. gr. 
Samþykkt þessi tekur gildi þann dag, 

sem 21 ríki (en skipastóll sjö þeirra sé 
ekki minni en 1.000.000 brúttó-rúmlestir 
hvers um sig) hafa gerzt aðilar að hon- 
um, skv. 57. gr. 

behalf of one, several, or all of the 

Trust Territories in accordance with 

the procedure set forth in Article 57. 

Article 59 

Withdrawal. 
a. Any member may withdraw from the 

Organization by written notification 
given to the Secretary-General of the 
United Nations, who will immediately 
inform the other members and the 
Secretary-General of the Organization 
of such notification. Notification of 
withdrawal may be given at any time 
after the expiration of twelve months 
from the date on which the Convention 
has come into force. The withdrawal 
shall take effect upon the expiration of 
twelve months from the date on which 
such written notification is received 
by the Secretary-General of the United 
Nations. 

b. The application of the Convention to 
a Territory or group of Territories 
under article 58 may at any time be 
terminated by written notification 
given to the Secretary-General of the 
United Nations by the member re- 

sponsible for its international relations 
or, in the case of a Trust Territory of 
which the United Nations is the 
administering authority, by the United 
Nations. The Secretary-General of the 
United Nations will immediately in- 
form all members and the Secretary- 
General of the Organization of such 
notification. The notification shall 
take effect upon the expiration of 
twelve months from the date on 
which it is received by the Secretary- 
General of the United Nations. 

PART XVII 

Entry into Force. 

Article 60 
The present Convention shall enter into 

force on the date when 21 States of which 
seven shall each have a total tonnage of 
not less than 1000000 gross tons of 
shipping, have become parties to the Con- 
vention in accordance with article 57.
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61. gr. 
Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóð- 

anna tilkynnir öllum þeim ríkjum, sem 
boðið var á siglingamálaráðstefnu S. þ., 
og öðrum ríkjum, sem gerzt hafa aðilar, 

hvaða dag hvert ríki gerist aðili að 
samþykktinni og einnig hvaða dag hún 
tekur gildi. 

62. gr. 
Samþykkt þessa, sem gerð er á ensku, 

frönsku og spænsku og textar á þeim 
tungumálum öllum jafngildir, skal 
geyma hjá framkvæmdastjóra Samein- 
uðu þjóðanna, sem sendir staðfest end- 
urrit af henni sérhverju ríki, sem boðið 
var á siglingamálaráðstefnu S. þ. svo og 
öðrum ríkjum, sem gerzt hafa aðilar. 

63. gr. 
Sameinuðu þjóðunum heimilast að 

skrásetja samþykktina jafnskjótt og hún 
tekur gildi. 

Þessu til staðfestu hafa viðkomandi 
ríkisstjórnir fullgilt undirritaða til að 
skrifa undir samninginn.“ 

Viðauki I 

(Skv. tilvísun í 17. gr.) 

Skipun fyrsta ráðsins. 

Samkvæmt þeim meginreglum, sem 
um getur í 17. gr. ber að skipa fyrsta 
ráðið eins og hér segir: — 
a. Aðilarnir sex skv. 17. gr. a. eru: 

Grikkland Svíþjóð 
Holland Bretland 

Noregur Bandaríkin 

b. Aðilarnir sex skv. 17. gr. b. eru: 

Argentína Kanada 
Ástralía Frakkland 
Belgía Indland. 

Article 61 

The Secretary-General of the United 
Nations will inform ali States invited to 

the United Nations Maritime Conference 

and such other States as may have become 
Members, of the date when each State 

becomes party to the Convention, and 
also of the date on which the Convention 

enters into force. 

Article 62 

The present Convention, of which the 

English, French and Spanish texts are 

equally authentic, shall be deposited with 
the Secretary-General of the United 
Nations, who will transmit certified copies 

thereof to each of the States invited to 

the United Nations Maritime Conference 

and to such other States as may have 
become Members. 

Article 63 

The United Nations is authorized to 

effect registration of the Convention as 
soon as it comes into force. 

In witness whereof the undersigned 
being duly authorized by their respective 
Governments for that purpose have signed 
the present Convention.“ 

Appendix 1. 

(Referred to in Article 17). 

Composition of the first Council. 

In accordance with the principles set 
forth in article 17 the first Council shall 

be constituted as follows: — 

a. The six members under article 17 a. 

beins: 
Greece Sweden 

Netherlands United Kingdom 
Norway United States 

b. The six members under article 17 b. 

being: 
Argentina Canada 
Australia France 

Belgium India 
  

* Sendimennirnir á ráðstefnunni undirrituðu 
aðeins enska textann, en áskilið var að allir 

textarnir þrir væru jafngildir. 

* The delegates at the Conference placed their 

signatures after the English text only although 
it was understood that all three texts were 
equally authentic. 
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c. Þingið kýs tvo aðila, skv. 17. gr. c., 
úr hópi ríkja, sem aðilarnir sex skv. 
staflið a. í fylgiskjali þessu, tilnefna. 

d. Þingið kýs tvo aðila skv. 17. gr. d. 
úr hópi þeirra ríkja er verulegra 
hagsmuna hafa að gæta vegna sjó- 
flutninga í viðskiptaskyni. 

Viðauki II 

(Skv. tilvísun í 51. gr.) 

Réttarstaða, forréttindi og undanþágur. 

Eftirfarandi ákvæði varðandi réttar- 
stöðu, forréttindi og undanþágur skulu 
gilda hjá aðilum gagnvart stofnuninni, 
unz þeir hafa fallizt á aðalsamþykktina 
um forréttindi og undanþágur sérstofn- 
ana, að því er siglingamálastofnunina 
varðar. 

1. kafli. Á landssvæðum aðildarríkj- 
anna skal stofnunin njóta þeirrar rétt- 
arstöðu, sem nauðsynleg er til að hún 
nái tilgangi sínum og geti rækt störf sín. 

2. kafli. a. Á landssvæðum aðildarríkj- 
anna skal stofnunin njóta þeirra forrétt- 
inda og undanþága, sem nauðsynlegar 
eru til að hún nái tilgangi sínum og 
seti rækt störf sín. 

b. Fulltrúar aðila, þar á meðal varafull- 

trúar og ráðgjafar, svo og embættismenn 
og starfsmenn stofnunarinnar skulu á 
sama hátt njóta þeirra forréttinda og 
undanþága, sem nauðsynlegar eru til að 
þeir geti rækt störf sín sjálfstætt, í sam- 
bandi við stofnunina. 

3. kafli. Við framkvæmd ákvæða Í. 
og 2. kafla fylgiskjals þessa ber aðilum 
að taka eins og framast er unnt tillit 
til hinna venjulegu ákvæða aðalsam- 
Þþykktarinnar, um forréttindi og undan- 
þágur sérstofnananna. 

c. Two members to be elected by the 
Assembly under article 17 c. from a 
panel nominated by the six members 
named in paragraph a. of this Appen- 
dix. 

d. Two members elected by the Assembly 
under article 17 d. from among the 
members having a substantial interest 
in international seaborne trade. 

Appendix II. 

(Referred to in Article 51). 

Legal Capacity, Privileges and 

Immunities. 

The following provisions on legal 
capacity, privileges and immunities shall 
be applied by members to, or in connexion 
with, the Organization pending their 
accession to the General Convention on 
Privileges and Immunities of Specialized 
Agencies in respect of the Organization. 

Section 1. The Organization shall enjoy 
in the territory of each of its members 
such legal capacity as is necessary for 
the fulfilment of its purposes and the 
exercise of its functions. 

Section 2. a. The Organization shall 
enjoy in the territory of each of its mem- 

bers such privileges and immunities as 
are necessary for the fulfilment of its 
purposes and the exercise of its functions. 

b. Representatives of members includ- 

ing alternates and advisers, and officials 
and employees of the Organization shall 
similarly enjoy such privileges and im- 
munities as are necessary for the inde- 
pendent exercise of their functions in 
connexion with the Organization. 

Section 3. In applying the provisions of 
sections 1 and 2 of this Appendix, the 
members shall take into account as far 
as possible the standard clauses of the 

General Convention on the Privileges and 
Immunities of the Specialized Agencies.
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LOG 
um breyting á lögum nr. 4 20. febr. 1960, um efnahagsmál. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Í stað „5%“ í 1. mgr. 8. gr. laganna komi: 2%%. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 14. júní 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ólafur Thors. 

LÖG 

um verðlagsmál. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Með verðlagsákvarðanir fer sex manna nefnd, verðlagsnefnd. Formaður hennar 

skal vera ráðuneytisstjórinn í viðskiptamálaráðuneytinu. Hinir fimm nefndarmenn- 
irnir skulu kosnir hlutbundinni kosningu í sameinuðu Alþingi, þegar þessi lög taka 
gildi og síðan eftir hverjar alþingiskosningar. Skal kosningin gilda út kjörtíma- 
bilið. Hver nefndarmaður skal tilnefna varamann, er taki sæti hans í forföllum. 

Meiri hluti atkvæða ræður ákvörðunum verðlagsnefndar. Verði atkvæði jöfn, 
sker atkvæði formanns úr. 

2. gr. 
Ráðherra sá, sem fer með verðlagsmál, skipar verðlagsstjóra. Verðlagsstjóri 

skal hafa eftirlit með því, að ákvörðunum verðlagsnefndar sé hlýtt. Hann gerir 
tillögur til verðlagsnefndar um verðlagsmál, auglýsir ákvarðanir hennar og annast 
allan daglegan rekstur í sambandi við verðlagseftirlitið. 

Verðlagsstjóri skal fylgjast með verðlagi í landinu. Heimild hans til öflunar 
upplýsinga í því skyni samkvæmt 10. gr. þessara laga skal einnig gilda um þær 
vörur, sem ekki eru háðar ákvæðum um hámarksálagningu eða hámarksverð. 

Skal verðlagsstjóri leita samvinnu við verkalýðsfélög og önnur hagsmunasam- 
tök neytenda víðs vegar um landið til að tryggja sem raunhæfast verðlagseftirlit. 

1960 

53 

14. júní 

54 

14. júní
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3. gr. 
Verðlagsnefnd getur ákveðið hámarksverð á vöru og verðmæti, þar á meðal 

hámark álagningar, umboðslauna og annarrar þóknunar, er máli skiptir um verðlag 
í landinu. 

Verðlagsákvarðanir allar skulu miðaðar við þörf þeirra fyrirtækja, er hafa vel 
skipulagðan og hagkvæman rekstur. 

Verðlagsnefnd getur úrskurðað um hverja þá kostnaðarliði, er máli skipta um 
verðlagningu á vörum. 

Þá getur verðlagsnefnd og ákveðið gjöld fyrir flutning á landi, sjó og í lofti, 
þar með talin farmgjöld og afgreiðslugjöld, enn fremur greiðslur til verkstæða og 
annarra verktaka fyrir alls konar verk, svo sem pípu- og raflagnir, smíðar, máln- 
ingu og veggfóðrun, saumaskap, prentun og því um líkt. Enn fremur getur verð- 
lagsnefnd ákveðið hámarksverð á greiðasölu, veitingum, fæði, snyrtingu, fatapress- 
un, aðgöngumiðum að almennum skemmtunum og öðru slíku. 

Ákvæði þessarar greinar taka ekki til vörutegunda, sem verðlagðar eru sam- 
kvæmt sérstökum lögum, né heldur vöru, sem seld er úr landi, eða launa fyrir 

verk, sem ákveðin hafa verið með samningum stéttarfélaga. 

4. gr. 
Verðlagsnefnd getur að meira eða minna leyti falið verðlagsstjóra að taka í 

sinu umboði þær verðlagsákvarðanir, sem ræðir um i 3. gr. 

5. gr. 
Sala á milli heildverzlana innbyrðis og smásöluverzlana innbyrðis (keðjuverzl- 

un) er bönnuð, nema slík verzlun sé gerð án álagningar eða heildarálagning vör- 
unnar sé innan þeirra takmarka í heildsölu og smásölu, sem heimiluð eru. Bannað 
er að halda vörum úr umferð í því skyni að fá hærri verzlunarhagnað af þeim síðar. 

6. gr. 
Allar verðlagsákvarðanir, sem samþykktar eru af verðlagsnefnd, skulu birtar 

þegar í stað og ganga í gildi jafnskjótt og gilda þar til öðruvísi verður ákveðið. 
Ákvarðanir skulu birtar þannig, að þær verði kunnar almenningi á því verðlags- 
svæði, er þær ná til. 

7. gr. 
Verðlagsstjóri skal mánaðarlega birta skýrslu, er sýni hæsta og lægsta verð á 

helztu nauðsynjavörum, sem framfærsluvísitala byggist á, og á 3 mánaða fresti 
skýrslu, er sýni hæsta og lægsta útsöluverð á aðaltegundum byggingarefnis i 
Reykjavík og Hafnarfirði. Jafnframt skal verðlagsstjóri afla upplýsinga um útsölu- 
verð sömu vörutegunda á helztu verzlunarstöðum annars staðar á landinu og birta 
tvisvar á ári skýrslu, er sýni hæsta og lægsta útsöluverð þar á þessum vörum. 
Ráðherra setur nánari reglur um framkvæmd þessa. 

8. gr. 
Ef tollverð vöru miðast við lægra verð en í innkaupsreikningi greinir, svo sem 

vegna galla eða skemmda, skal útsöluverð vörunnar miðast við það innkaupsverð, 
sem lagt er til grundvallar við greiðslu aðflutningsgjalda. 

9. gr. 
Verðlagsstjóri getur fyrirskipað að verðmerkja vörur, festa upp verðskrár í 

verzlunum og verkstæðum og annað slíkt, sem hann telur auðvelda viðskipti og 
eftirlit með verðlagi.
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10. gr. 54 
Verðlagsstjóri og þeir, sem með verðlagsákvarðanir og verðlagseftirlit fara 14. júní 

samkvæmt lögum þessum, geta krafið hvern sem er allra þeirra upplýsinga, skýrslna 
og annarra gagna, er þeir telja nauðsyn í starfi sínu. 

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

saka og dæma mál út af brotum á ákvæðum þessara laga. 

12. gr. 
Í verðlagsdómi eiga sæti tveir menn: Hlutaðeigandi héraðsdómari, sem er formaður 

dómsins, og einn meðdómandi skipaður af dómsmálaráðherra að fengnum tillögum 
þriggja manna, tilnefndra af stjórnum Alþýðusambands Íslands, Stéttarsambands 
bænda og Bandalags starfsmanna ríkis og bæja. Í Reykjavík er sakadómari for- 
maður verðlagsdómsins. Meðdómendur skulu skipaðir til þriggja ára. Varamenn 
skulu skipaðir á sama hátt og aðalmenn. 

13. gr. 
Almenn skilyrði til meðdómendastarfa eru þessi: 
Nægileg andleg og líkamleg heilbrigði. 
Óflekkað mannorð. 
Lögræði og fjárforræði. 
Aldur frá 25—70 ára. 
Um skilyrði meðdómenda til þátttöku í meðferð einstaks máls fer samkvæmt 

ákvæðum laga um meðferð einkamála í héraði, eftir því sem við getur átt. 
Um vanhæfni meðdómenda dæmi héraðsdómari, en skjóta má úrlausn hans 

til Hæstaréttar eftir reglum um kæru. 

HR
 

go
 

DO
 
í 

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

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

16. gr. 
Ef ágreiningur verður á milli dómara, sker atkvæði formanns úr. Formaður 

gefur út dómsgerðir verðlagsdóms í nafni dómsins og með innsigli hans undir, og 
skulu dómarnir birtir. 

17. gr. 

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

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

berra mála. 

19. gr. 
Þeim, sem annast framkvæmd þessara laga, er bannað að viðlagðri ábyrgð 

samkvæmt ákvæðum almennra hegningarlaga um opinbera starfsmenn að skýra 
óviðkomandi mönnum frá þeim atriðum, sem þeir verða áskynja um í starfi sínu 
og leynt eiga að fara.
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20. gr. 
Hver sá, sem vanrækir að láta í té nauðsynlegar skýrslur í sambandi við 

framkvæmd þessara laga, skal sæta 50—500 króna dagsektum. Sá, sem gefur að- 
ilum, sem annast framkvæmd þessara laga, rangar skýrslur, skal sæta refsingu 
samkvæmt ákvæðum 15. kafla almennra hegningarlaga. Brot gegn ákvæðum laga 
þessara og reglum settum samkvæmt þeim varða sektum allt að 500 þúsund krón- 
um. Ef miklar sakir eru eða brot ítrekað, má dæma sökunaut í varðhald eða 

fangelsi allt að 4 árum, og svipta má hann atvinnurétti um stundarsakir eða fyrir 
fullt og allt. Upptaka eigna samkvæmt 69. gr. almennra hegningarlaga skal og 

heimil vera. 
Mál út af brotum á lögum þessum fara að hætti opinberra mála. 

21. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 35 27. apríl 

1950, um verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdóm, með áorðnum breytingum og 

viðaukum og VIII. kafli laga nr. 33 29. maí 1958, um útflutningssjóð o. fl. 

Gjört í Reykjavík, 14. júní 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Gylfi Þ. Gislason. 

FJÁRAUKALÖG 

fyrir árið 1957. 

ForsETi Ístanns 
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 fyrir árið 1957, eru veittar 

kr. 106 674 897.03 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2. gr. 

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

1. Póstmál .........0000 ses. sn sess kr. 2604 352.20 
en tekjur fóru kr. 1956 271.08 fram úr fjárlagaáætlun. 

2. Síminn .......0200000 sess — 4998413.10 
en tekjur fóru kr. 2 931 904.55 fram úr fjárlagaáætlun. 

3. Áfengisverzlun ríkisins ..........00000000..e0 nan. — 3337 750.26 
en brúttótekjur urðu kr. 23 039 030.81 umfram fjárlagaáætlun. 

4. Tóbakseinkasala ríkisins ........00000000 0000... — 682 415.81 
en brúttótekjur urðu kr. 10 281 715.60 umfram fjárlagaáætlun. 

5. Ríkisútvarpið ..........0.00000 0000 ss sens — 2132 997.69 
en tekjur fóru kr. 1224473.71 umfram fjárlagaáætlun. 

6. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg .........0.0000 00... 0... 0... — 622 274.37 
af kr. 677 928.92 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

7. Innkaupastofnun ríkisins ..........0000.0000 enn... — 184 818.61 
af kr. 429 782.34 tekjum umfram fjárlagaáætlun.



"8. Bessastaðabú 
af kr. 157 323.43 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

9. Kópavogsbú 
af kr. 35 434.53 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

10. Skólabúið á Hólum 

Sr 

en tekjur fóru kr. 338 262.04 umfram fjárlagaáætlun. 
11. Skólabúið á Hvanneyri 

af kr. 226 195.08 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

Til viðbótar við 

Til eignaaukningar samkvæmt 20. gr. Út eru veittar 
Inn fóru kr. 3183 392.59 fram úr fjárlagaáætlun. 

gjöldin í 7. gr. 
8. — — 

10. — — 
11. — A. — 
11. — C. — 
11. — D. — 
13. — A. — 
13. — B. — 
13. — C. — 
13. — D. — 
14. — B. — 
15. — A. — 
16. — A. — 
16. — B. — 
16. — D. — 
17. — — 
18. — — 
19. — 1. — 
19. — 3. — 

sr... 

1960 

100 510.03 55 

31 056.01 

354 330.34 

220 187.47 
  

…… sees 

0... ... 

so... 

…ssseseee 

. 15 269 105.89 

899 261.95 
530 974.11 

2 018 264.77 
4 956 514.41 
1 969 813.92 

30 508.53 
4 518 010.80 
1 200 788.23 
919 926.87 

5 102 725.85 
3 694 196.18 

499 594.79 
1 416 881.99 
1 648 963.74 
879 734.34 

4 073 005.51 
3 106 634.42 

17 369 464.91 
8 143 515.59 
  

. 78 247 886.80 
— 28427 010.23 
  

Samtals kr. 106 674 897.03 
  

Gjört i Reykjavik, 14. juni 1960. 

Åsgeir Åsgeirsson. 
(L. S.) 

LOG 

  
Gunnar Thoroddsen. 

um samþykkt á rikisreikningnum fyrir árið 1957. 

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

Þykki mínu: 

Ríkisreikningurinn fyrir árið 1957 samþykkist með eftirgreindum niðurstöðu- 

tölum: 

14. jóní 

56 
14. júní



1960 

56 
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Greiðslujöfnuður 1 281 260.00 
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Innborganir: Åætlun: Reikningur: 

Tekjur samkvæmt 2. gr. fjárlaga .. kr. 648 800 000.00 kr. 655 130 878.61 
— — 3. — A. — — 152 609 000.00 — 179 987 025.53 
— — 3. — B. — — 10 000.00 — 19 206.64 
— — 4. — — -— 1983 000.00 — 2817 429.70 
— — 5. — — -. — 5750 000.00 — 10 667 476.89 

Eignahreyfingar samkv. 20. gr. fjárlaga — — 2450 000.00 — 62480 076.21 
Greiðslujöfnuður ..................... — „ —  6991524.59 

Kr. 811 602 000.00 — Kr. 918 093 618.17 

Útborganir: Áætlun: Reikningur: 
Gjöld samkvæmt 7. gr fjárlaga kr 2 537 073.00 kr 3 436 334.95 
— — 8. — — — 940 060.00 — 1471 034.11 
— — 9. — — — 6652 797.00 — 8287 831.31 
— — 10. — I — —… 11 580 433.00 — 13 217 494.64 
— — 10. — IL — — 1934 669.00 — 1 844 000.79 
— — 10. — TIL — — 9452 892.00 — 9924 763.34 
— — 11. — A. — — 42 587 437.00 — 47543 95141 
— — 11. — B. — — 3 295 062.00 — 2461 563.64 
— — 11. — C. — -— 17 596 685.00 — 19 566 498.92 
— — 11. — D. — — 900 000.00 — 930 508.53 
— — 12. — — — 58 397 936.00 — 52 713 889.87 
— — 13. — A. — — 70 148 407.00 — 74 666 417.80 
— — 13. — B. — —- 18371 600.00 — 19572 388.23 
— — 13. — C. — — 18 208 887.00 — 19128813.87 
— — 13. — D. — — 4963 843.00 — 10 066 568.85 
— — 14. — A. — — 13 266 230.00 — 13 245 129.01 
— — 14. — B. — — 106 827 022.00 — 110521 218.18 
— — 15. — A. — —- 9 796 497.00 — 10 296 091.79 
— — 15. — B. — — 11 431 824.00 — 11 179 633.56 
— — 16. — A. — — 67 045 536.00 — 68 462 417.99 
— — 16. — B. — — 11 435 683.00 — 13 084 646.74 
— — 16. — C. — — 3830 000.00 — 3830 000.00 
— — 16. — D. — -- 30 059 935.00 — 30 939 669.34 
— — 17. — — — 100 764 721.00 — 104 837 726.51 
— — 18. — — —- 18621 725.00 — 21 728 359.42 
— — 19. — 1 — — 84 100 000.00 — 101 469 464.91 
— — 19. — 2. — — 1350 000.00 — 1350 000.00 
— — 19. — 3. — … — 2500 000.00 — 10 643 515.59 

. Eignahreyfingar samkv. 20. gr. fjárlaga — 86 723 786.00 — 131 673 684.87 

3 

  

811 602 000.00 . 918 093 618.17 
  

Gjört i Reykjavik, 14. juni 1960. 

Åsgeir Åsgeirsson. 
(L. S.)   

Gunnar Thoroddsen.
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BRÅDABIRGDALOG 

um bann gegn vinnustöðvun íslenzkra atvinnuflugmanna. 

Forseti ÍsLanns 
gjörir kunnugt: Ríkisstjórnin hefur tjáð mér, að Félag íslenzkra atvinnuflugmanna 

hafi boðað til vinnustöðvunar hjá íslenzkum atvinnuflugmönnum frá og með 
6. þ. m. að telja. 

Komi slík vinnustöðvun til framkvæmda, myndi hún valda algerri stöðv- 
un á flugi þeirra tveggja íslenzkra flugfélaga, sem halda uppi reglubundnu 
áætlunarflugi, en rekstursafkoma félaga þessara mun ekki þola slíka stöðvun 
nú og væri framtíð þeirra teflt í mikla hættu, ef starfsemi þeirra væri þannig 
stöðvuð. 

Slík stöðvun myndi nú, er þúsundir erlendra ferðamanna hafa pantað 
far hjá félögum þessum, verða flugfélögunum og þjóðinni allri álitshnekkir 
og stórspilla samkeppnisaðstöðu íslenzkra flugfélaga á alþjóðavettvangi. 

Loks myndi stöðvun á starfsemi flugfélaganna, þar með á flugi á inn- 
lendum flugleiðum, valda innlendum aðilum tilfinnanlegum óþægindum og 
tjóni. 

Því telur ríkisstjórnin, að brýna nauðsyn beri til að koma í veg fyrir 
framangreinda stöðvun á starfsemi íslenzkra flugfélaga. 

Fyrir þvi eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnar- 
skrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 
„Óheimilt skal að hefja verkfall það, sem Félag íslenzkra atvinnuflugmanna 

hefur boðað til hjá íslenzkum atvinnuflugmönnum 6. júlí 1960, svo og aðrar slíkar 
vinnustöðvanir hjá íslenzkum atvinnuflugmönnum, fyrir 1. nóvember 1960. 

2. gr. 
Fara skal með mál út af brotum gegn lögum þessum að hætti opinberra mála 

og varða brot sektum. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 5. júlí 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Ingólfur Jónsson. 

A 27 

Reykjavik. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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LÖG 

um bann við okri, dráttarvexti o. fl. 

Forseti ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 31. gr. laga nr. 4 20. febr. 1960, um efnahagsmál, 

hef látið fella efni þessarar 31. gr. inn í meginmál laga nr. 73/1933, um bann 

við okri, dráttarvexti o. fl., og gef þau út á ný með áorðnum breytingum: 

1. gr. 

Þegar samið er um vexti af skuld, en ekki tiltekin upphæð þeirra, skulu þeir 

vera jafnháir vöxtum af almennum sparifjárreikningum hjá bönkum og spari- 

sjóðum. 
2. gr. 

Ef skuld er tryggð með veði í fasteign eða með handveði, er heimilt að taka 

af henni ársvexti, sem séu jafnháir þeim vöxtum, er stjórn Seðlabankans leyfir 

bönkum og sparisjóðum að taka hæsta fyrir þannig tryggð lán á þeim tíma, er til 

skuldar er stofnað, sbr. 16. gr. laga nr. 63/1957, um Landsbanka Íslands, eða breyti- 

legir í samræmi við þá vexti. 

3. gr. 

Heimilt er að áskilja ársvexti af öðrum skuldum en þeim, er greinir í 2. gr. 

jafnháa og almennir útlánsvextir eru hæstir á þeim tíma, sem til skuldar er stofnað, 

hjá bönkum og sparisjóðum, sbr. 16. gr. laga nr. 63/1957, eða breytilega í samræmi 

við þá vexti. 
4. gr. 

Nú er áskilið annað endurgjald fyrir lánveitingu eða umlíðun skuldar en vextir 

af henni, og má það aldrei vera hærra en svo, að endurgjaldið alls svari til þeirrar 

vaxtahæðar af höfuðstól skuldarinnar, er getur um í 2. og 3. gr. 

5. gr. 
Þegar skuldari greiðir eigi skuld sína á réttum tíma, er hann skyldur til frá 

eindaga skuldarinnar unz hann greiðir hana að greiða skuldareiganda í dráttarvexti 

af henni einum meira af hundraði en heimilað er í 1. gr. eða um hefur verið samið 

milli aðilja, þó svo, að dráttarvextir fari aldrei meira en 1% fram úr vaxtahæð 

þeirri, sem getur um í 2. og 3. gr. 

6. gr. 

Ef samið er um vexti eða annað endurgjald fyrir lánveitingu eða umlíðun 

skuldar eða dráttarvexti fram yfir það, sem leyfilegt er samkv. lögum þessum, eru 

þeir samningar ógildir, og hafi slíkt verið greitt, ber skuldareiganda að endurgreiða 

skuldara þá fjárhæð, sem hann hefur þannig ranglega af honum haft. 

Sá, sem áskilur sér vexti eða annað endurgjald fyrir lánveitingu eða umlíðun 

skuldar, eða dráttarvexti fram yfir það, sem leyfilegt er samkv. lögum þessum, svo 

og sá, sem er milligöngumaður við slíka samninga, skal sæta sektum, er eigi séu 

lægri en fjórfaldur og eigi hærri en tuttugu og fimmfaldur ágóði sá, er ólöglega 

var áskilinn eða tekinn. Nú verður eigi sannað, hve mikill sá ágóði var, og skal þá 

ákveða sektina eftir málavöxtum. 

7. gr. 

Hafi nokkur maður notað sér bágindi annars manns, einfeldni hans, fákunnáttu 

eða léttúð eða það, að hann var honum háður, til þess að afla sér hagsmuna eða
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áskilja sér þá, þannig, að bersynilegur mismunur sé á hagsmunum þessum og endur- 58 
gjaldi því, er fyrir þá kom eða skyldi koma, eða hagsmunir þessir skyldu veittir án 28. júní 
endurgjalds, skal gerningur sá, er þannig er til kominn, ógildur gagnvart þeim aðila, 
er á var hallað með honum. 

Sama gildir, þótt annar maður en sá, sem gerningurinn var gerður við, eigi sök á 
misferli því, sem getið er í 1. málsgr. þessarar greinar, enda sé þeim, er haginn átti 
að hafa af gerningnum, það kunnugt eða megi vera það kunnugt. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og frá sama tíma er úr gildi numin tilskipun frá 

27. maí 1859, um leiguburð af peningum, og lög frá 7. febr. 1890. um vexti, Önnur 
lagaákvæði um vexti og dráttarvexti, svo og 232. gr. siglingalaga, nr. 56 30. nóv. 
1914, skulu halda gildi sínu. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 75/1952, um breyting á lögum 
um bann við okri, dráttarvexti o. fl., nr. 73/1933. 

Gjört í Reykjavík, 28. júní 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gíslason. 

LÖG 59 
19. júlí um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu ? 

á landbúnaðarvörum o. fl. 

Forseti ÍsLanps 
gjörir kunnugt: Að ég hef látið fella meginmál laga nr. 15 6. apríl 1960, um breyting 

á lögum nr. 94 5. júní 1947, um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskrán- 
ingu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl., ásamt 3. gr. laga nr. 
116 27. nóv. 1947, 1.—2. og 4.—6 gr. laga nr. 40 4. apríl 1956, inn í lög nr. 
94 5. júní 1947, um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verð- 
miðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl., og gef þau út svo breytt: 

I. KAFLI 

Um skipan og verkefni framleiðsluráðs. 

1. gr. 
Framleiðsluráð landbúnaðarins hefur á hendi aðalframkvæmd laga þessara, 

og skal það skipað þannig: 5 mönnum kosnum af Stéttarsambandi bænda á fulltrúa- 
ráðsfundi þess, og sé einn þeirra formaður framleiðsluráðs, og 4 mönnum, er stjórn 
Stéttarsambandsins skipar samkvæmt tilnefningu eftirgreindra aðila, einn frá hverj- 
um: þeirri deild Sambands ísl. samvinnufélaga, er fer með sölu landbúnaðarafurða, 
Mjólkursamsölunni í Reykjavík, Sláturfélagi Suðurlands og mjólkurbúunum utan 
mjólkursölusvæðis Reykjavíkur og Hafnarfjarðar, allir til tveggja ára i senn. Fram- 
leiðsluráð kýs sér formann til sama tíma. 

Þegar rætt er um málefni, er varða Sölufélag garðyrkjumanna eða Samband 
eggjaframleiðenda, ber að gefa fulltrúum þeirra félaga, einum frá hvoru, kost á að 
sitja fund framleiðsluráðs með málfrelsi og tillögurétti.
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59 Sama rétt getur framleidsluråd veitt Sambandi smásöluverzlana, ef rætt er um 

19. júlí málefni, sem það varða sérstaklega. 

Framleiðsluráð kýs úr sínum flokki 3 menn í framkvæmdanefnd og jafnmarga 

til vara. Verkefni nefndarinnar er að taka ákvörðun um og afgreiða mál, sem ekki 

þykir fært að fresta til fundar framleiðsluráðs. 

Framleiðsluráð ræður sér fulltrúa, ef annast dagleg störf, það getur einnig valið 

sér trúnaðarmenn til eftirlits, eftir því sem þörf krefur. 

2. gr. 

Aðalverkefni framleiðsluráðs (auk þess sem um ræðir í 1. gr.) eru: 

að fylgjast með framleiðslu, sölu og vinnslu landbúnaðarvara; 

að stuðla að eflingu landbúnaðarframleiðslunnar í samstarfi við Búnaðarfélag 

Íslands, svo að hún fullnægi, eftir því sem kostur er á, þörfum þjóðarinnar; 

að stuðla að umbótum á vinnslu og meðferð varanna; 

að vinna að aukinni hagnýtingu markaða fyrir þessar vörur utan lands og 

innan; 
5. að vinna að því að beina framleiðslu landbúnaðarins að þeim framleiðslugrein- 

um, sem landbúnaðinum eru hagfelldastar og samrýmast bezt þörfum þjóðar- 

innar á hverjum tíma; 
6. að ákveða verðmiðlun á kindakjöti, mjólk og mjólkurvörum samkvæmt fyrir- 

"mælum laga þessara; 
7. að ákveða mjólkursölusvæði samkvæmt lögum þessum; 

8. að verðskrá landbúnaðarvörur í samræmi við vísitölu hagstofunnar, sbr. 2. 

málsgr. 6. gr. og 7. gr. 

m
c
 

 D
m 

3. gr. 

Framleidsluråd lætur safna og gefa út år hvert skýrslu um framleiðslu land- 

búnaðarvara, vinnslu þeirra og sölu, markaði, markaðshorfur og afkomu landbún- 

aðarins á hverjum tíma. 
Skylt er öllum þeim fyrirtækjum og stofnunum, er hafa með höndum vinnslu 

eða sölu landbúnaðarafurða, að láta ráðinu í té allar upplýsingar, er því geta að 

gagni komið við störf þess og þær geta veitt. 
Áður en ákvarðanir eru teknar um inn- og útflutning landbúnaðarafurða, 

svo sem kjöts, mjólkur, mjólkurvara, garðávaxta og gróðurhúsaframleiðslu, skulu 

aðilar, sem með þau mál fara, leita álits og tillagna framleiðsluráðs. Skal þess 

jafnan gætt, að innflutningur á landbúnaðarvörum fari því aðeins fram, að innlend 

framleiðsla fullnægi ekki neyzluþörfinni, og útflutningur því aðeins, að nægilegt 

sé eftir í landinu til nota fyrir almenning af þeirri vöru, sem út er flutt. 

II. KAFLI 

Um verðskráningu. 

4. 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. 

5. gr. 

„Nefnd sex manna, tilnefnd af samtökum framleiðenda landbúnaðarvara og 

neytenda, skal, á grundvelli ákvæðis 4. gr., ákveða afurðaverð til framleiðenda og 

verð landbúnaðarvara í heildsölú 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 neyt-
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enda: Alþýðusambands Íslands, Landssambands iðnaðarmanna og Sjómannafélags 
Reykjavíkur. 

Hagstofustjóri skal vera nefndinni til aðstoðar. 

6. 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 verð- 
lagsárs. 

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 frá 
byrjun viðkomandi verðlagsárs. Jafnframt skal framleiðsluráð leggja fyrir nefnd- 
ina tillögu um hækkanir á söluverði kindakjöls 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 garð- 
ávaxta. 

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 
oddamanni. Yfirnefnd fellir fullnaðarúrskurð um ágreiningsatriðin. 

Ákvæðin um yfirnefnd gilda meðan verð landbúnaðarvara er greitt niður með 
opinberu fé eða greiddar eru útflutningsuppbætur á þær. 

7. gr. 
Verðlagsgrundvöllur til ákvörðunar afurðaverðs til framleiðenda samkv. 3. gr. 

gildir fyrir eitt ár í 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 ár 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- 
ingar á verðlagi og kaupgjaldi eftir útreikningsreglum, sem ákveðnar hafa verið af 
sex manna nefnd. 

8. gr. 

Hagstofa Íslands skal fyrir 15. ágúst ár hvert afla fullnæ sjandi gagna handa sex 
manna nefnd um framleiðslukostnað landbúnaðarvara og um afurðamagn, svo og um 
tekjur vinnandi stétta á undangengnu ári, sbr. ákvæði 4. gr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins skal á ári hverju afla fullnægjanda gagna um 
dreifingar- og vinnslukostnað landbúaðarvara og leggja þau fyrir sex manna nefnd 
svo tímanlega, að verðlagningu samkvæmt 6. gr. geti verið lokið á tilsettum tíma, sbr. 
ákvæði 7. gr. 

9. gr. 
Heimilt er að breyta afurðaverði til framleiðenda — og þar með söluverði 

landbúnaðarvara — ársfjórðungslega frá 1. desember, 1. marz og 1. júní vegna 

1960 
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19. júlí
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59 hækkunar á kaupi, svarandi til þess, að laun bónda og verkafólks hans í verdlags- 
19. júlí grundvelli landbúnaðarvara séu færð til samræmis við þá hækkun, sem kann að 

hafa orðið á kaupi í almennri verkamannavinnu í Reykjavík á undangengnu þriggja 
mánaða tímabili. 

Nú telur framleiðsluráð landbúnaðarins rétt að nota heimild til verðbreytingar 
samkvæmt ákvæðum 1. málsgreinar, og skal það þá án tafar tilkynna báðum nefndar- 
hlutum 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. 6. gr., 
ef sex mann 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 því verði skotið til yfirnefndar til fullnaðarúrskurðar 
samkvæmt 3. málsgr. 6. gr., ef sex manna nefnd verður ekki sammála um afgreiðslu 

þess. 

10. gr. 
Reynist nauðsynlegt til að fullnægja eftirspurn neytenda að slátra sauðfé fyrir 15. 

september, skal ákveða verð á kjöti af því fé þeim mun 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 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. 6. gr., ef sex manna nefnd 

verður ekki sammála um afgreiðslu þess. 

11. gr. 
Enginn má kaupa eða selja búfjárafurðir eða garðávexti á öðru verði en ákveðið 

hefur verið samkvæmt ákvæðum þessara laga. 

12. gr. 

Óheimilt er að bæta upp söluverð landbúnaðarvara á erlendum markaði með því 
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 Íslands reiknar fjárupphæð þá, er ber að greiða framleiðendum vegna 

ákvæðis 2. málsgr. þessarar gr. 

13. gr. 
Kostnaður við framkvæmd II. kafla þessara laga greiðist úr ríkissjóði. Þó skal 

framisiðsluráð standa straum af kostnaði við öflun gagna, sem það leggur fyrir sex 
manna nefnd.



217 

III. KAFLI 

Um saudfjårafurdir. 

14. gr. 
Framleidsluråd uthlutar slåtrunarleyfum, og må enginn slåtra saudfé til sålu né 

kaupa fé til slátrunar eða verzla með kjöt af því í heildsölu án leyfis framleidslu- 
ráðs. Heimilt skal þó sauðfjáreigendum, er verka hangikjöt á heimilum sínum, að 
selja það beint til neytenda, en fá skulu þeir leyfi til þess og greiða af því verð- 
jöfnunargjald. Leyfi til slátrunar skal veitt fyrir eitt ár í senn. Leyfi skal veita lög- 
skráðum samvinnufélögum, sem starfandi eru við gildistöku laga þessara, svo og 
þeim samvinnufélögum, sem stofnuð kunna að verða á viðskiptasvæðum félaga, sem 
hætta störfum án þess að bændur á viðskiptasvæðinu gerist meðlimir annarra fé- 
laga. Heimilt er að veita slátrunarleyfi félögum neytenda á þeim stöðum, þar sem 
ekki eru sláturhús, en aðeins fyrir það fé, sem þau kynnu að kaupa til neyzlu meðlima 
sinni. Enn fremur getur nefndin veitt leyfi samvinnufélögum bænda, er stofnuð 
kunna að verða eftir að lög þessi öðlast gildi, á svæði, þar sem ekki eru samvinnu- 
félög fyrir, og ekki falla undir ákvæði 4. málsl. þessarar greinar, sömuleiðis 
þeim verzlunum öðrum, sem uppfylla skilyrði þau, sem sett eru um sláturhús og 
verzlun kjöts samkvæmt ákvæðum laga um kjötmat o. fl. nr. 5 22. febr. 1949. Einnig 
er heimilt að veita slátrunarleyfi þeim einstaklingum, er vegna sérstakra staðhátta 
eiga svo örðugt um rekstur eða flutning fjárins til sláturhúss, að illfært sé að dómi 
framleiðsluráðs. 

Í leyfi getur framleiðsluráð ákveðið fjártölu þá að hámarki, sem leyfishafi má 
slátra til sölu innanlands, svo og hvernig kjötið af því fé skuli verkað. 

15. gr. 
Þeir, sem slátra fé til sölu, gefa ráðinu skýrslu um daglega slátrun, staðfesta 

af kjötmatsmönnum, og standa skil á verðmiðlunargjaldinu til framleiðsluráðs. 
Stjórn neytendafélags, er fengið hefur slátrunarleyfi, skal einnig senda slíka skýrslu 
og standa skil á verðmiðlunargjaldinu. Gjalddagi er, þegar slátrun fer fram, nema 
framleiðsluráð heimili annað. 

16. gr. 
Framleiðsluráð ákveður um leið og það veitir slátrunarleyfi ár hvert, hversu 

miklu hverjum leyfishafa ber að halda eftir af verði kjötsins til verðmiðlunar. 

17. gr. 
Skylt er öllum, sem verzla með sauðfjárafurðir, að láta framleiðsluráði í té 

allar upplýsingar og skýrslur, er það óskar eftir og þeir geta veitt, viðvíkjandi sölu 
og söluhorfum á sláturfjárafurðum bæði innan lands og utan. 

18. gr. 
Framleiðsluráð gerir þær ráðstafanir, er það telur þurfa, til þess að innlendi 

markaðurinn fyrir kjöt og slátur notist sem allra bezt og fullnægt verði sanngjörn- 
um óskum neytenda. Það hefur eftirlit með allri meðferð sláturfjárafurða, stuðlar 
að notkun beztu aðferða við geymslu kjötsins og leiðbeinir eða hlutast til um, að gætt 
sé hagsýni og sparnaðar við slátrun og alla meðferð þessara vara og verzlun með 
þær. Það getur enn fremur takmarkað flutning á kjöti og öðrum sláturfjárafurðum 
milli markaðsstaða, ef það telur það hagkvæmara fyrir söluna. 

19. gr. 
Framleiðsluráði er heimilt, ef það telur þess þörf, að láta ákvæði þessara laga 

um sölu og verðmiðlun gilda um aðrar sauðfjárafurðir. . 
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IV. KAFLI 

Um sölu stórgripakjöts. 

20. gr. 
Framleiðsluráð hefur eftirlit með sölu nautgripakjöts og vinnur að því, að það 

verði flokkað og metið eftir tegundum og gæðum, enda verði verðskráning á kjöt- 
inu í heildsölu og smásölu miðuð við þá flokkun. Það getur enn fremur ákveðið, að 
því aðeins sé heimilt að selja nautgripakjöt á opinberum markaði, að gripunum 
hafi verið slátrað á sláturstöðum, sem framleiðsluráð eða umboðsmaður þess hefur 

viðurkennt. 

21. gr. 
Framleiðsluráð verðskráir hrossakjöt á innlendum markaði, ef Búnaðarfélag 

Íslands eða félag framleiðenda, sem framleiðsluráð viðurkennir, óskar þess. 

Nú hafa framleiðendur sláturhrossa myndað með sér félag, sem framleiðsluráð 
viðurkennir, og skal þá framleiðsluráð setja reglugerð um sölu og meðferð slátur- 
hrossa og hrossakjöts, ef félagið, er að framan greinir, óskar þess. 

Í reglugerð þessari skal tekið fram meðal annars: 
1. Um skiptingu landsins í sölusvæði. 
2. Bann gegn sölu afsláttarhrossa og hrossakjöts milli sölusvæða nema með sam- 

þykki framleiðsluráðs. 
3. Að framleiðsluráð ákveði kjötverð í heildsölu og smásölu eftir árstíðum og 

- gæðum. 
4. Um mat og flokkun hrossakjöts. 
5. Um skipun söluráðs hvers sölusvæðis, er starfi undir yfirumsjón framleiðslu- 

ráðs. 
6. Um úthlutun söluleyfa, er miðist við markaðshorfur á hverjum tíma og 

hrossaeign manna á hverju sölusvæði samkv. síðasta skattframtali, eftir því 
sem við verður komið. 

V. KAFLI 

Um sölu mjólkur og mjólkurafurða. 

22. gr. 
Framleiðsluráð ákveður skipun mjólkursölusvæða. Að jafnaði markar sú að- 

staða mjólkursölusvæði, að hægt sé að selja daglega til kaupstaða eða kauptúna inn- 
an mjólkursölusvæðisins óskemmda mjólk af öllu svæðinu, annað hvort frá ein- 
staklingum eða viðurkenndum mjólkurbúum, sem starfa á því mjólkursölusvæði. 

Nú getur sveit eða hérað ekki flutt mjólk daglega til sölustaðar, og er fram- 
leiðsluráði þó engu að síður heimilt, ef svæði þetta hentar sérstaklega til mjólkur- 
framleiðslu eða ef þar er sérstök þörf á aukningu mjólkurframleiðslu, að færa þær 
byggðir undir það mjólkursölusvæði, er bezt hentar vegna samgangna og annarrar 
aðstöðu, enda sé þá jafnframt tekið tillit til þess, hvar mjólkurinnar er mest þörf. 

Við skiptingu í mjólkursölusvæði skal framleiðsluráð enn fremur taka tillit 
til þess, hvar einstaklingar eða mjólkurbú hafa selt neyzlumjólk sína. Óheimilt er 
öllum mjólkurframleiðendum að selja mjólk eða rjóma og nýtt skyr (ófryst) utan 
þess mjólkursölusvæðis, sem þeir eru búsettir á, nema með leyfi framleiðsluráðs. 

23. gr. 
Framleiðendur sölumjólkur á hverju mjólkursölusvæði, velja sér stjórn, er hefur 

á hendi stjórn mjólkurmálanna, þar á meðal mjólkursöluna á því sölusvæði. Hún 
annast enn fremur innheimtu verðmiðlunargjalds af neyzlumjólk og afhendingu
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þess til framleiðsluráðs. Þar, sem starfandi eru fleiri en eitt mjólkurbú, sem viður- 
kennd eru af ríkisstjórninni og hafa á hendi daglega sölu á mjólk og rjóma til neyt- 
enda, skulu þau hafa sameiginlega yfirstjórn, er nefnist samsölustjórn. Þau kjósa 
á aðalfundi mjólkurbúanna fulltrúa á sameiginlegan fulltrúafund fyrir mjólkur- 
sölusvæðið, sem svo kýs stjórn samsölunnar á því svæði. 

Nú er ekkert mjólkurbú starfandi á mjólkursölusvæði, og getur þá framleiðslu- 
ráð hlutazt til um og fyrirskipað, að bændur þeir, er mjólk selja í kaupstað eða kaup- 
tún innan þess svæðis, myndi með sér félagsskap og kjósi stjórn, er sjái um mjólkur- 
söluna og annað, er hana snertir. 

24. gr. 
Á mjólkursölusvæðum, þar sem starfandi er samsölustjórn samkv. 23. gr., skal 

greiða sérstakt gjald af allri neyzlumjólk og rjóma, sem samsalan selur frá mjólkur- 
búunum, félögum eða einstökum mönnum á svæðinu. Gjald þetta nefnist verðjöfn- 
unargjald mjólkursvæða og ákveðst fyrirfram af stjórn hlutaðeigandi mjólkursam- 
sölu, og má breyta því eftir því, sem þurfa þykir. 

Tekjuafgangur mjólkursamsölu skal renna í verðjöfnunarsjóð hlutaðeigandi 
mjólkursölusvæðis eftir að nauðsynlegar afskriftir hafa farið fram og aðrar greiðsl- 
ur, er stjórn samsölunnar telur nauðsynlegt að inna af hendi, enda hafi það þá 
áhrif á ákvörðun verðjöfnunargjaldsins. 

Verðjöfnunargjaldið skal vera til verðuppbótar á þá mjólk, sem notuð er til 
vinnslu á viðurkenndum mjólkurbúum, sem starfa á mjólkursölusvæðinu. Verð- 
jöfnun innan hvers mjólkursölusvæðis skal jafnan miðuð við það, eftir því sem 
við verður komið, að allir mjólkurframleiðendur á mjólkursölusvæðinu fái sama 
verð fyrir mjólk sína komna á sölustað. Þeir, sem ekki senda mjólk sína á sölustað, 
heldur í mjólkurbú til vinnslu, skulu því fá þeim mun minna verð fyrir mjólk sína, 
er svarar til flutningskostnaðar hennar frá því búi til sölustaðar, enda sé þá flutn- 
ingskostnaður vinnsluvaranna til sölustaðar innifalinn í stöðvargjaldi búsins. Flutn- 
ingskostnaður þessi, bæði á mjólk og mjólkurafurðum, skal ákveðinn fyrir fram af 
stjórn samsölunnar, svo oft sem hún telur ástæðu til, þannig að hann sé sem næst 
raunverulegum kostnaði á hverjum tíma, og með hæfilegri hliðsjón af reynslu und- 
anfarandi ára. Stöðvar- og vinnslukostnaður skal talinn jafn hjá öllum mjólkur- 
búum á sama mjólkursölusvæði fyrir hverja vörutegund, sem þau framleiða. Kostnað 
þennan ákveður samsölustjórnin eftir því, sem hún telur hæfilegt að fengnum upp- 
lýsingum um kostnað við rekstur mjólkurbúa af líkri stærð og skýrslum um starf- 
rækslukostnað mjólkurbúanna á mjólkursölusvæðinu. 

Verði ágreiningur milli mjólkurbúanna um flutningskostnað eða stöðvar- og 
vinnslukostnað, sker framleiðsluráð úr. 

Skylt er að greiða framleiðendum mjólkur hæst verð fyrir 1. flokks mjólk, 
en stiglækkandi fyrir aðra flokka. 

25. gr. 
Þar sem samsölustjórn er starfandi samkvæmt ákvæðum 23. gr., skal öll sala og 

dreifing á neyzlumjólk, rjóma og nýju skyri fara fram undir yfirstjórn hennar. 
Heimilt er þó stjórn samsölunnar með samþykki framleiðsluráðs að leyfa þeim, er 
framleiða mjólk innan lögsagnarumdæma kaupstaða eða kauptúna, að velja um, 
hvort þeir afhenda samsölunni sölumjólk sína og njóta undanþágu verðjöfnunar- 
gjalds samkv. 26. gr., eða selja hana beint til neytenda innan lögsagnarumdæmisins og 
greiða af henni verðjöfnunargjald, svo sem samsölustjórnin ákveður á hverjum tíma. 
Skal þá verðjöfnunargjaldið miðað við 2800 lítra ársnyt úr hverri kú, nema meðal- 
ársnyt hafi reynæt önnur samkv. skýrslu nautgriparæktarfélaga á mjólkursölusvæð- 
inu, og skal gjaldið þá miðað við það. Skylt er að veita bæjarfélagi slíka undan- 
þágu samkv. tillögu heilbrigðisstjórnarinnar fyrir barnamjólk, sem framleidd er 
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59 á búi, sem það rekur innan lögsagnarumdæmis kaupstaðarins, og er eign þess. 
19. júlí Sama gildir um almenna neyzlumjólk, ef bæjarfélagið framleiðir svo mikla mjólk, 

að það fullnægi algerlega mjólkurþörf bæjarbúa. 
Heimilt er hverjum framleiðanda, er nýtur framangreindrar undanþágu, að 

undanskilja til heimilisþarfa 1 lítra mjólkur á dag á hvern heimilismann hans. 
Heimilismenn teljast hér auk framleiðanda þeir, sem hann hefur á framfæri, og 
hjú hans. Framleiðandi tilkynnir tölu heimilismanna og færir sönnur á hana, ef 
samsölustjórnin óskar þess. 

Skylt er þeim, er heimild hafa til að selja mjólk, að hlíta þeim fyrirmælum 
um hreinlæti og hollustuhætti, sem tilskilin eru í lögum, heilbrigðissamþykktum 
og mjólkurreglugerðum á hverjum tíma. 

26. gr. 
Nú hefur mjólkurframleiðandi, sem búsettur er í þeim kaupstað eða kauptúni 

þar sem mjólkin er seld, ræktað land til fóðuröflunar innan kaupstaðarins eða 
kauptúnsins, og skal hann þá undanþeginn verðjöfnunargjaldi af þeirri mjólk, sem 
hann framleiðir af því fóðri, er fæst af hinu ræktaða landi, og telst þá, að hektari 
gefi af sér kýrfóður. Fyrir það mjólkurmagn, sem þeir framleiðendur selja allt árið, 
jafnt sem búsettir eru í kaupstöðum og kauptúnum, þar sem mjólkin er seld, og ekki 
selja beint til neytenda, skal þeim greiddur einn eyrir á lítra umfram verðjöfnunar- 
verð. Greiðist upphæð þessi eftir á fyrir næstliðið ár, og skal taka tillit til þess, 
þegar verðjöfnunargjaldið er ákveðið. 

27. gr. 
Þar sem aðeins eitt mjólkurbú er starfandi á mjólkursölusvæði, skal stjórn 

þess annast alla sölu og dreifingu mjólkur, rjóma og nýs skyrs í kaupstöðum eða 
kauptúnum innan mjólkursölusvæðisins, samanber þó 26. gr. 

28. gr. 
Nú er starfandi viðurkennd samsala eða mjólkurbú, og er þá öðrum óheimilt 

að selja mjólk eða rjóma í þeim kaupstöðum og kauptúnum, sem eru innan sama 
mjólkursölusvæðis, sbr. þó 26. gr. 

Enn fremur er stjórn mjólkurmálanna á hverju mjólkursölusvæði heimilt 
að veita leyfi til að afhenda mjólk að gjöf og heimila framleiðanda að taka mjólk 
til eigin neyzlu utan heimilis síns, ef henni þykir sérstök ástæða til. Heimilt er sam- 
sölustjórnum að taka í sínar hendur sölu og dreifingu annarra mjólkurafurða, 
sem mjólkurbúin framleiða. 

29. gr. 
Skylt er mjólkurbúum, sem fengið hafa einkaleyfi til að starfrækja mjólkur- 

búðir, að sjá um, að ætið sé nóg neyzlumjólk til sölu á þeim stöðum, svo sem fram- 
ast er unnt. Öll mjólk og rjómi, sem selt er frá sölumiðstöð mjólkurbúa samkvæmt 
lögum þessum, skal vera gerilsneydd. 

Um framleiðslu og meðferð á mjólk handa ungbörnum og sjúklingum skulu 
sett ákvæði í reglugerð, í samráði við yfirstjórn heilbrigðismálanna. Sala á þeirri 
mjólk skal fara fram á sama hátt og sala á annarri neyzlumjólk. 

Nafnið barnamjólk má ekki viðhafa um aðra mjólk en þá, sem framleidd er 
samkvæmt þeim reglum og undir því eftirliti, sem ákveðið verður af framleiðslu- 
ráði, í samráði við stjórn heilbrigðismálanna, um framleiðslu barnamjólkur. 

Nú telur héraðslæknir eða mjólkureftirlitsmaður, að sölumjólk sé óhæf til 
neyzlu, og getur hann þá með rökstuddum úrskurði, er lagður sé fyrir framkvæmda- 
stjóra hlutaðeigandi mjólkurbús eða mjólkursamsölu stöðvað sölu á þeirri mjólk. 
Sama gildir og um sölumjólk einstakra framleiðenda.



221 1960 

30. gr. 59 
Framleiðsluráð hefur á hendi yfirstjórn mjólkursölumála landsins. Skal það 19. júlí 

stuðla að því, að ávallt sé næg neyzlumjólk og mjólkurvörur til sölu í kaupstöð- 
um, kauptúnum og þorpum, þar sem stöðugur markaður fyrir þessar vörur er 
fyrir hendi og líkur benda til, að markaður vinnist með skipulegri sölu. 

Framleiðsluráð skal fylgjast með sölu mjólkur og mjólkurvara um land alit, 
ásamt þörfum neytenda fyrir þessar vörur. Það aflar sér nauðsynlegra skýrslna 
og upplýsinga, er að þessu lúta, og er mjólkurbúum og öðrum félögum eða fyrir- 
tækjum, er að þessum málum starfa, skylt að láta framleiðsluráði í té allar upplýs- 
ingar um þessi efni, er þau geta. 

31. gr. 
Nú kemur í ljós, að vöntun er á mjólk og mjólkurvörum. Skal þá framleiðsluráð 

hlutast til um í samráði við Búnaðarfélag Íslands, mjólkurframleiðendur á hlut- 

aðeigandi mjólkursölusvæðum og forráðamenn viðkomandi kaupstaða og kauptúna, 
að bót fáist á mjólkurskortinum, t. d. með bættum samgöngum, félagsbundinni 
sölu o. s. frv. Enn fremur er framleiðsluráði heimilt, ef mjólk vantar á vissum tíma 

árs, að fyrirskipa misjafnt mjólkurverð til framleiðenda eftir árstíðum og aðrar 
þær verðlagsbreytingar á mjólk, er líklegar þykja til að tryggja jafnari mjólkur- 
framleiðslu á mjólkursölusvæðinu. Nú kemur í ljós, að mjólkurþörf kauptúna eða 
kaupstaða verður aðeins fullnægt með sérstaklega kostnaðarsömum flutningum, 
og er framleiðsluráði þá heimilt, ef bæjarstjórn hlutaðeigandi kaupstaðar eða kaup- 
túns óskar þess, að víkja frá gildandi mjólkurverði á staðnum og láta niður falla 
verðjöfnunargjald af þeirri mjólk, sem að er flutt. Aldrei skal greiða verðjöfnunar- 
gjald af sömu mjólk nema á einum stað. Verði ágreiningur um heildsöluverð ein- 
hverrar vöru, sem seld er milli verðjöfnunarsvæða, sker framleiðsluráð úr. 

32. gr. 
Framleiðsluráð hlutast til um, að mjólkurframleiðendur komi sér upp mjólkur- 

sölustöðvum í þeim kaupstöðum og kauptúnum, þar sem engar eru fyrir eða ófull- 
nægjandi og þeirra er full þörf að dómi framleiðsluráðs. Getur framleiðsluráð krafizt 
þess, að bygging stöðvarinnar sé hagað þannig, að mjólkursölustöðin geti einnig 
tekið á móti mjólk til vinnslu, þegar þörf krefur. Í því sambandi er framleiðslu- 
ráði heimilt í samráði við stjórnir mjólkurmálanna á hlutaðeigandi mjólkursölu- 
svæði að ákveða stofngjald á alla innvegna mjólk, er lagt sé í sérstakan sjóð, er 
varið sé til að bæta og tryggja skilyrði til vinnslu og sölu mjólkurinnar. 

Mjólkursölustöðvar, sem jafnframt hafa vinnslu, skulu reistar þar, sem skilyrði 
til mjólkurframleiðslu þykja álitleg og framleiðsluráð telur þeirra þörf og þá sam- 
kvæmt fyrirsögn sérfróðs manns, er Búnaðarfélag Íslands samþykkir. 

Telji framleiðsluráð félagsskap framleiðenda, er að slíkri byggingu stendur, 
svo traustan, að af framkvæmdum hans megi vænta varanlegra umbóta á sviði 
mjólkurmálanna, skal ríkissjóður styrkja þær stöðvar að % stofnkostnaðar, enda 
leggi hlutaðeigandi bæjar- og sveitarfélag stöðinni til ókeypis lóð á hentugum stað. 
Hafa stöðvar þessar sömu réttindi og skyldur og mjólkurbú samkv. lögum þessum. 

Framleiðsluráð getur í samráði við heilbrigðisstjórn ríkisins heimilað sölu- 
stöðvum þessum, er því þykir nauðsyn til bera, að selja ógerilsneydda mjólk, en 
lúta verða þær að öðru leyti öllum fyrirmælum heilbrigðisstjórnarinnar um alla 
meðferð mjólkurinnar.
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VI. KAFLI 

Um sölu matjurta og gróðurhúsaframleiðslu. 

33. gr. 
Framleiðsluráð landbúnaðarins hefur á hendi yfirstjórn sölumála matjurta- og 

gróðurhúsaframleiðslu landsins. Það skal stuðla að því, að markaðurinn notist 
sem allra bezt og að fullnægt verði sanngjörnum óskum framleiðenda og neyt- 
enda. Það getur haft eftirlit með meðferð matjurta og stuðlað að beztu aðferðum 
við ræktun, flutning, geymslu og vinnslu þeirra, samkvæmt nánari ákvörðun í 
reglugerð. Enginn má verzla með kartöflur, gulrófur, gulrætur né hvers konar 
gróðurhúsaframleiðslu í heildsölu nema með leyfi framleiðsluráðs. Leyfi skal veita 

til eins árs í senn. 

34. gr. 
{Undir starfssvið framleiðsluráðs fellur frá 1. september 1956 öll sú starfsemi, 

sem Grænmetisverzlun ríkisins hefur nú með höndum varðandi ræktun og sölu ís- 
lenzkra matjurta. Skal sú stofnun, er upp frá því annast verzlun með kartöflur og 
annað grænmeti í umboði framleiðsluráðs, heita Grænmetisverzlun landbúnaðarins}“. 

35. gr. 
(Ríkisstjórninni er heimilt að selja eða leigja eftir mati dómkvaddra manna 

Grænmetisverzlun landbúnaðarins fasteignir Grænmetisverzlunar ríkisins, eins og 
þær verða, er lög þessi koma til framkvæmda|“. 

36. gr. 
Ríkisstjórnin (landbúnaðarráðuneytið) hefur einkarétt til að flytja til landsins 

kartöflur og nýtt grænmeti. Ákvæði þetta tekur þó ekki til skipa, sem koma í land- 
helgi og hafa innanborðs kartöflur og grænmeti, ef birgðirnar eru að áliti hlutað- 
eigandi tollyfirvalda eigi meiri en svo, að hæfilegur forði sé handa skipverjum og 
farþegum. 

37. gr. 
Grænmetisverzlun landbúnaðarins velur sér umboðsmenn víðs vegar um landið 

til að annast móttöku á kartöflum og öðrum garðávöxtum, og skulu samvinnufélög 
og aðrar verzlanir, sem umboð hafa nú fyrir Grænmetisverzlun ríkisins, sitja fyrir 
sem umboðsmenn. 

Framleiðsluráð ræður Grænmetisverzlun landbúnaðarins framkvæmdastjóra. 

38. gr. 

Framleiðsluráði er heimilt að viðurkenna Sölufélag garðyrkjumanna sem sölu- 
félag ylræktarbænda svo og Samband eggjaframleiðenda sem sölufélag eggjafram- 
leiðenda, enda starfi þessi félög á samvinnugrundvelli og hafi fengið samþykktir 
sínar viðurkenndar af framleiðsluráði. 

39. gr. 

Framleiðsluráð vinnur að því, að komið verði upp þar, sem hentugt þykir, 
vönduðum og hæfilega stórum geymslum fyrir garðávexti og grænmeti á helztu fram- 
leiðslu- og sölusiöðum með hliðsjón af samgöngum og öðrum aðstæðum. 

Til þess enn fremur að tryggja árvissa sölu garðávaxta skal framleiðsluráð 
leitast við að hafa tiltæk úrræði til að taka á móti og koma í verð þeim hluta 
garðávaxtaframleiðslunnar, sem selst ekki til manneldis hverju sinni. 
  

* 4, gr. b og c laga nr. 40 4. apríl 1956.
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40. gr. 59 

Framleidslurådi er heimilt að skipta landinu í sölusvæði, ef ástæða þykir til. 19. jálí 

Framleiðsluráð sér um, að ávallt sé völ á heilbrigðu, völdu útsæði. Skal það þess 

vegna sjá um stofnræktun úrvals kartöfluafbrigða með því að semja við einstaka 

kartöfluframleiðendur um framleiðslu útsæðis af þessum tegundum, og sé þessi 

ræktun háð ströngu heilbrigðiseftirliti. 

41. gr. 

Landbúnaðarráðherra setur reglugerð um framkvæmd þessa kafla laganna, þar 

sem m. a. er ákveðið: 
1. um starfsemi Grænmetisverzlunar landbúnaðarins; 
2. um flokkun og mat garðávaxta; 
3. um stofnræktun úrvals tegunda; 

4. um ráðstafanir til að greiða fyrir sölu úrvals matjurta, þegar mikið berst á 

markaðinn. 

VII. KAFLI 

Um verðmiðlun. 

42. gr. 

Verðmiðlun á kjöti, mjólk, mjólkurvörum og eggjum skal haga þannig: 

a. Á kjöti: Greiða skal sérstakt verðmiðlunargjald af öllu kindakjöti, er nota 

skal til verðmiðlunar, er nægi til þess, áð sláturleyfishafar geti greitt sama 

verð fyrir sams konar vöru afhenta á sláturstað, miðað við meðaltals slátur- 

kostnað og flutningskostnað. Þá er heimilt að taka verðjöfnunargjald af stór- 

gripakjöti, ef ástæða þykir til. 

b. Á mjólk og mjólkurvörum: Greiða skal sérstakt verðmiðlunargjald af allri 

mjólk, sem seld er til neyzlu, til að koma á hentugri vinnuskiptingu milli bú- 

anna, svo og til verðmiðlunar milli mjólkursölusvæða, eftir því sem framleiðslu- 

ráð telur þörf á, o. fl. (sjá 43. gr.). i 

c. Heimilt er að taka verðmiðlunargjald ef eggjum. 

43. gr. 

Framleiðsluráð ákveður árlega, hve hátt verðmiðlunargjald skuli tekið í sam- 

ræmi við 42. gr. til þess að framkvæma þá verðmiðlun, sem þar um ræðir, og standa 

straum af framkvæmd laga þessara, þar á meðal kostnaði við framleiðsluráð o. f. 

(sjá þó 13. gr.). 

44. gr. 

Sláturleyfishafar og stjórnir mjólkurmálanna á hverju mjólkursölusvæði skulu 

standa framleiðsluráði skil á verðmiðlunargjaldinu samkvæmt fyrirmælum þess. 

Gjald þetta er heimilt að taka lögtaki. 
Framleiðsluráð annast um framkvæmd verðmiðlunarinnar og aflar sér þeirra 

gagna, sem þörf er á í því skyni. Skylt er einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum, 

er starfa fyrir landbúnaðinn, að veita framleiðsluráði upplýsingar, er að þessu lúta 

og þær geta í té látið. 

VIII. KAFLI 

Um iðnað úr landbúnaðarvörum. 

45. gr. 
Framleiðsluráð safnar árlega skýrslum um öll iðnfyrirtæki hér á landi, er 

vinna úr Íslenzkum landbúnaðarvörum, hvers konar vinnsla þeirra er og magn 
hrávöru og vinnsluvöru. Enn fremur ber ráðinu að afla sér upplýsinga um mark-
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59 aði og markadshorfur innan lands og utan fyrir islenzkar iðnaðarvörur, unnar úr 
19. júlí framleiðsluvörum landbúnaðarins. 

46. gr. 
Nú telur framleiðsluráð, að skortur sé innanlands á iðnaðarvörum þeim, er 

um ræðir í 45. gr., eða að ónotuð séu góð markaðsskilyrði erlendis, svo að til tjóns 
sé fyrir landbúnaðinn, og ber þá framleiðsluráði að stuðla að því, að ný iðnaðar- 
fyrirtæki verði stofnuð eða önnur efld svo, að fullnægt verði varanlegri eftirspurn 
eftir þessum vörum og hinir erlendu markaðir nýtist eftir því sem bezt má verða. 

IX. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
47. gr. 

Landbúnaðarráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga 
þessara eftir tillögum framleiðsluráðs. 

Komi ósk frá sölusamlögum eggjaframleiðenda eða grænmetisframleiðenda um, 
að framleiðsluráð hafi með höndum verðskráningu á framleiðsluvörum þeirra, getur 
landbúnaðarráðherra ákveðið það með reglugerð í samráði við framleiðsluráð. 

48. gr. 
Með mál út af brotum á lögum þessum og reglugerðum, sem settar verða sam- 

kvæmt þeim, skal farið sem opinber lögreglumál. Varða brot sektum frá 300— 
10000 kr., nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

Ef aðili, sem samkvæmt lögum þessum er skylt að gefa framleiðsluráði skýrslu 
eða upplýsingar, tregðast við að láta þær í té, má beita dagsektum frá 20--200 kr. 

49. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 1 7. jan. 1935, um meðferð og 

sölu mjólkur og rjóma, og breyting á þeim lögum, nr. 66 1937 og nr. 33 1942. Enn 
fremur lög nr. 2 9. jan. 1935, um ráðstafanir til að greiða fyrir viðskiptum með 
sauðfjárafurðir og ákveða verðlag á þeim, og breyting á þeim lögum, nr 32 1943. 
Enn fremur lög nr 11 19. marz 1946, um verðlagningu landbúnaðarafurða o. fl., 
lög nr. 31 2. apríl 1943, um verzlun með kartöflur o. fl., 1. og 2. gr. laga nr. 116 
27. nóv. 1947 og loks 3. gr. laga nr. 40 4. april 1960, svo og þau ákvæði annarra 
laga, er brjóta í bága við lög þessi. 

Gjört í Reykjavík, 19. júlí 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson.
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AUGLYSING 60 
23. júní 

um aðild Íslands að bókun um viðskipti og greiðslur milli Finnlands og 
nokkurra Evrópuríkja, dags. 29. desember 1959. 

Hinn 16. júní 1960 afhenti utanríkisráðherra fulltrúum finnsku ríkisstjórnar- 
innar yfirlýsingu um aðild Íslands að bókun um viðskipti og greiðslur milli Finn- 
lands og nokkurra Evrópuríkja, dags. 29. desember 1959. 

Jafnframt hefur verið felldur úr gildi greiðslusamningur milli Íslands og Finn- 
lands, sem undirritaður var 6. marz 1950. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 23. júní 1960. 

Guðm. Í. Guðmundsson.   
Henrik Sv. Björnsson. 

6l 

AUGLÝSING 22. júlí 

um fullgildingu nýs alþjóðafjarskiptasamnings. 

Hinn 8. júlí 1960 var forstjóra alþjóðafjarskiptasambandsins afhent fullgild- 
ingarskjal Íslands að nýjum alþjóðafjarskiptasamningi, er undirritaður var fyrir 
Íslands hönd í Genf hinn 12. desember 1959. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 22. júlí 1960. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
  

Haraldur Kröyer. 

AUGLÝSING 62 
13. ágúst 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, herra Ásgeir Ásgeirsson, fór í dag í einkaerindum til útlanda 
og mun verða fjarverandi nokkrar vikur. 

Í fjarveru hans fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti 
Hæstaréttar með vald forseta Íslands samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðuneytinu, 13. ágúst 1960. 

Ólafur Thors.   
Birgir Thorlacius. 

A 29 

Reykjavík, Rikisprentsmiðjan Gutenberg.
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63 AUGLYSING 
16. ágúst 

um framlengingu viðskiptasamnings milli Íslands og Frakklands. 

Með erindaskiptum í París hinn 7. júlí 1960 var viðskiptasamningur Íslands 

og Frakklands frá 6. desember 1951 (Stj.tíð. A. 122/1951) framlengdur til 31. des- 

ember 1960. 
Gert er ráð fyrir áframhaldandi viðskiptum milli landanna á svipuðum grund- 

velli og verið hefur. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 16. ágúst 1960. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Hörður Helgason. 

64 AUGLYSING 
29. ágúst 

um framlengingu viðskiptasamnings Íslands og Ísrael. 

Hinn 9. ágúst 1960 var viðskiptasamningur milli Íslands og Ísrael frá 18. maí 

1953 (Stj.tíð. A. 60/1953) framlengdur til 31. desember 1960. Framlenging fór 

fram með erindaskiptum milli sendiráða Íslands og Ísraels í Stokkhólmi. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 29. ágúst 1960. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Hörður Helgason. 

65 AUGLÝSING 

5. sept. um framlengingu greiðslusamnings milli Íslands og Tékkóslóvakíu. 

Hinn 31. ágúst 1960 var framlengdur í Reykjavík greiðslusamningur milli Ís- 

lands og Tékkóslóvakíu frá 31. ágúst 1954 (Stj.tíð. A. 86/1954) til 31. desember 

1960. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanrikisráðuneytið, 5. september 1960. 

Guðm. Í. Guðmundsson.   
Henrik Sv. Björnsson.
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AUGLYSING 

um samning um norrænt påstsamband. 

Póststjórnir Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar, hafa, sam- 
kvæmt heimild í alþjóðapóstsamningnum, gert með sér svofelldan samning. 

I. Ákvæði um skipulag sambandsins. 

1. gr. 

Nafn sambandsins og tilgangur. 

Póststjórnir Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar mynda „Hið 
norræna póstsamband“, og er tilgangur þess að bæta og auka póstviðskiptin milli 
þessara fimm landa. 

2. gr. 

Beiting alþjóðadkvæða. 

Beri svo við um einhver atriði, að engin ákvæði séu fyrir hendi í samningi 
þessum, eða að um þau hafi ekki verið samið sérstaklega með bréfaskriftum — 
annað hvort milli allra póststjórnanna eða sumra þeirra — þá gildir alþjóðapóst- 
samningurinn og aukasamningarnir ásamt alþjóða-starfsreglugerðunum. 

3. gr. 

Ráðstefnur. 

Fulltrúar póststjórnanna skulu minnsta kosti einu sinni á ári koma saman á 
ráðstefnu til þess að endurskoða samninginn eða gera hann fullkomnari, svo og 
til þess að taka til athugunar önnur póstmálefni, sem hafa sameiginlega þýðingu 
fyrir löndin. 

4. gr. 

Mál. 
Allar bréfaskriftir milli póststjórnanna fara fram á dönsku, norsku eða 

sænsku. 

5. gr. 

Mynt. 

1. Gjöld þau og fjárhæðir, sem í samningi þessum eru tilgreind í mynt 
landanna, eiga jafnan við mynt hlutaðeigandi sendilands, nema annað sé skýrt 
tekið fram. 

2. Gjöld þau, sem í samningnum eru tilgreind í frönkum og sentímum, 
eiga við gullfrankann eins og hann er skilgreindur í alþjóðapóstsamningnum. 

Gjöldin ákveðast í mynt hvers lands eftir jafngildi því, sem gildir í hverju landi í 
alþjóðaviðskiptum á sams konar sendingum. 

6. gr. 

Burðargjaldsbreytingar. 

Póststjórnirnar láta hver annarri í té vitneskju um þau burðargjöld og önnur 
póstgjöld í þjónustu þeirra, sem samkvæmt þessum samningi gilda einnig undir 
sendingar til annarra Norðurlanda. 
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7. gr. 
Starfsreglugerð. 

Setja má með starfsreglugerð eða bréfaskriftum nánari ákvæði, er nauðsynleg 

kunna að þykja til framkvæmda á þessum samningi eða miða að því að greiða 

fyrir póstviðskiptum. 

8. gr. 

Norrænt pósttímarit. 

1. Norræna póstsambandið gefur út tímarit, er nefnist „Nordisk Posttidsskrift“. 

9. Tímaritið er málgagn póststjórnanna í Danmörku, Finnlandi, Íslandi, Noregi 

og Svíþjóð. Það flytur aðallega greinar um fagleg efni varðandi póst eða pósttækni, 

bæði eftir starfsmenn í póststarfinu sem og í póststjórnum sambandslandanna. 

3. „Nordisk Posttidsskrift“ er prentað og gefið út í Svíþjóð og velur sænska 

póststjórnin ábyrgðarmann. 
4. Hver póststjórn sambandslandanna um sig velur ritstjóra, sem hefur á 

hendi þátttöku hlutaðeigandi póststjórnar í starfsemi ritsins. Ritstjórarnir fá laun 

hjá hlutaðeigandi póststjórnum. Þóknanir fyrir aðsendar greinar og myndir greið- 

ast eftir sameiginlegum reglum í sænskri mynt og færast til sameiginlegra út- 

gjalda við ritið. Sama gildir einnig um kostnaðinn við prentun, pappír, mynda- 

mót og þvíumlíkt. 
5. Ritstjórar allra landanna mynda ritstjórnarnefnd, sem hefur eftirlit með 

útliti ritsins, innihaldi þess m. m. Ritstjórnarnefndin kemur saman að minnsta 

kosti einu sinni á ári. Póststjórn hvers lands ber eigin kostnað í sambandi við fundi 

ritstjórnarnefndar. 
6. Sameiginleg útgjöld vegna útgáfu „Nordisk Posttidsskrift“ bera sam- 

bandslöndin í sama hlutfalli og sett er milli tillaga þeirra upp í kostnað alþjóða- 

póstsambandsins. 
7. Endurskoðaðir reikningar ritsins eru lagðir fyrir norrænu póstráðstefnuna. 

TI. Ákvæði um póstsendingar milli sambandslandanna. 

9. gr. 

Burðargjaldsákvæði um bréfapóstsendingar. 

1. Burðargjaldið undir bréf, sem fara ekki yfir 500 g að þyngd, undir einfalt 

bréfspjald og bréfspjald með fyrirfram greiddu svari, undir verzlunarskjöl, prent- 

að mál og samanblandaðar sendingar, sem fara ekki yfir 1000 g að Þyngd, svo og 

undir sýnishorn af vörum, er jafnan hið sama og innanríkisburðargjald sendi- 

landsins undir sendingar sömu tegundar og þyngdar. 

2. Lægstu þyngdarmörk fyrir bréf innanríkis í Danmörku, sem nær til send- 

inga allt að 50 g, gildir í norrænum viðskiptum aðeins fyrir bréf, sem fara ekki 

yfir 20 g að þyngd. Bréf frá Danmörku yfir 20 g að þyngd falla undir það 

ríkisburðargjald, sem gildir í Danmörku um bréf í þyngdarflokknum 50-250 g. 

3. Bréf yfir 500 g svo og verzlunarskjöl, prentað mál og samanblandaðar 

sendingar yfir 1000 g eru að öllu leyti gjaldskyld samkvæmt ákvæðum alþjóða- 

póstsamningsins. 
4. Lágmarksburðargjald undir sendingu með verzlunarskjölum er ríkisburð- 

argjald það, sem sett er í sendilandinu undir bréf, sem ekki fer yfir 20 g 

að þyngd. 
5. Fyrir ófrímerkt eða vanfrímerkt bréf eða bréfspjöld skal taka tvöfalt burð- 

argjald það, er á vantar, eftir gengi, sem póststjórn ákvörðunarlandsins setur.
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Sömu ákvæði gilda einnig um aðrar ófrímerktar eða vanfrimerktar bréfapóstsend- 
ingar, sem af óaðgætni kunna að hafa verið sendar til ákvörðunarlandsins. 

6. Skrásetningargjaldið er jafnan hið sama og tilsvarandi gjald fyrir skrásetn- 
ingu bréfapóstsendinga í innanríkisþjónustu sendilandsins. 

7. Til frímerkingar bréfapóstsendinga, sem finnast í bréfakassa frá einu 
landanna til annars og ekki hafa áður verið teknar til póstmeðferðar, gilda 
frímerki beggja landa. 

10. gr. 

Bréf með tilgreindu verði. 

1. Undir bréf með tilgreindu verði skal, auk bréfaburðargjaldsins samkv. 9. 
grein, taka sama ábyrgðargjald og skrásetningargjald, ef svo ber undir, er jafnan 
gildir í innanríkisþjónustu sendilandsins um bréf með tilgreindu verði. 

2. Í bréfum með tilgreindu verði má einnig senda mótaða peninga sam- 
kvæmt innanríkisákvæðum sendilandsins. 

11. gr. 

Póstávísanir. 

1. Hámarksupphæð sú, sem senda má í póstávísun, er 1000 krónur í mynt 
ákvörðunarlandsins, til Finnlands þó 50 000 mörk og til Íslands 2500 krónur. 

2. Burðargjaldið reiknast eftir innborgaðri fjárhæð í mynt sendilandsins og 
er hið sama, er jafnan gildir í því landi undir póstávísanir í innanríkisþjónustu 
þess, þó ekki yfir alþjóðaburðargjaldi. 

3. Fyrir hverja burðargjaldsskylda póstávísun greiðir sendilandið ákvörðun- 
arlandinu 10 sentíma. 

12. gr. 

Póstkröfur á bréfasendingum. 

1. Hæsta póstkröfuupphæð, sem leggja má á skrásetta sendingu eða bréf með 
tilgreindu verði, er jöfn hámarksupphæð póstávísana, sem skipzt er á milli sendi- 
og ákvörðunarlands sendingarinnar. 

2. Eigi upphæðin að sendast í póstkröfuávísun til landsins, þar sem sendingin 
var látin í póst, er póstkröfugjaldið hið sama, er jafnan gildir í sendilandi send- 
ingarinnar undir póstkröfuávísanir í innanríkisþjónustu þess. 

3. Fyrir hverja póstkröfuávísun tilheyrandi burðargjaldsskyldri póstkröfu- 
sendingu greiðir sendiland sendingarinnar ákvörðunarlandinu 20 sentíma. 

13. gr. 

Hraðboðagjald. 

Hraðboðagjald fyrir aðrar sendingar en böggla er jafnan sama og lægsta hrað- 
boðagjald fyrir sams konar sendingar í innanlandsþjónustu sendilandsins. 

14. gr. 

Blöð og tímarit. 

1. Blöð og tímarit, sem gefin eru út í einhverju sambandslandanna og skrifa 

má sig fyrir á pósthúsi (póstáskriflarblöð), skulu, þó þannig, að gengismunur, sem 
vera kann, sé tekinn til greina, látin áskrifendum í hinum löndunum í té gegn 
sömu borgun og áskrifendur í útgáfulandinu greiða, að viðbættu transitgjaldi, ef 
svo ber undir. Burðargjaldið má þó aldrei vera minna en 40 aurar, í Finnlandi 
20 mk. fyrir áskriftartímabilið. 

1960 

66 

20. sept.



1960 230 

66 2. Burðargjaldið fyrir blöð og tímarit i póstáskrift skiptist, að undanskildu 
20. sept. transítgjaldinu, að %g til útgáfulands og % til ákvörðunarlands. 

3. Blöð og tímarit, sem gefin eru út í einhverju sambandslandanna og send 
árituð í umbúðum af útgefendum (árituð blöð) til áskrifenda, blaðasala eða blaða- 

útdeilenda, skulu send í póstinum fyrir sama burðargjald, sem útgefendur greiða 
undir sams konar blöð innanlands, að viðbættu transitgjaldi, ef svo ber undir. 

4. Burðargjaldið undir árituð blöð fellur óskipt til sendilandsins. 
5. Burðargjald það, sem nefnt er í 1. og 3. lið gildir að því er Ísland snertir 

eingöngu undir flutninginn til viðkomustaða póstskipanna. Til þess að standa straum 
af kostnaði við flutninginn um landið heimilast íslenzku póststjórninni að taka 
aukagjald, ekki yfir 20 aura fyrir hver 500 g. af samanlagðri þyngd blaðsins eða 
tímaritsins yfir áskriftartímabilið. Aukagjald þetta reiknast með í áskriftargjaldinu 
eins og það er ákveðið á Íslandi. 

6. Áskriftir á blöðum og tímaritum má flytja úr einu landi í annað gegn 
fyrirframgreiðslu á 50 aura, í Finnlandi 15 marka, gjaldi fyrir hvern flutning. 
Gjaldið fellur í hlut þeirrar póststjórnar, sem innheimtir það. 

7. Um flutning á blaði úr einum stað í annan innan póstumdæmis sama 
lands, gilda innanríkisákvæði þess. 

15. gr. 

Burðargjald og þóknanir fyrir böggla. 

1. Burðargjaldið undir böggla er samanlögð upphæð endastöðvargjalda sendi- 
og ákvörðunarlands, að viðbættu sjóburðargjaldi, þegar svo ber undir, og/eða 
landtransitgjaldi, sbr. 2. lið hér á eftir. 

2. a) Endastöðvargjald sambandslandanna hvers um sig er þetta: 

Danm. Finnl. Íslands Noregs Svíþjóðar 

fyrir böggla allt að 1 kg að þyngd ...... ðð s 60 s 60 s 50 s 50s 
— — yfir Í kgalltað 3kgaðþyngd 560 - 80 - 80 - 75- 75 - 
— — 3 — 70 - 150 - 150 - 100 - 100 - 
— — - 5 - - -10- - — 130 - 200 - 250 - 200 - 200 - 
— — - 10 - - -16- - — 200 - 300 - 400 - 300 - 300 - 
— — - 15 - - -20- - — 260 - 400 - 500 - 400 - 400 - 

b) 1“ Sjóburðargjaldið, sem tekið er fyrir böggla, sem fluttir eru með skipa- 
kosti sambandslandanna, er innheimt af hverri póststjórn um sig innan þeirra 
ákveðnu sjógjaldsburðarhluta alþjóðapóstbögglasamningsins fyrir tilsvarandi vega- 
lengdir. Póststjórnirnar tilkynna hver annarri þá sjógjaldsburðarhluta, sem þær 
krefjast. 

9. Fyrir böggla til Danmerkur, Íslands eða Noregs annars vegar og Finnlands 
hins vegar, sem sendir eru í lokuðum flutningi sjóleiðina Svíþjóð-Finnland, 
skal greiða fyrir sjóflutninginn þessa leið 9 s pr. kg eða hluta af því, reiknað af 
samanlagðri þyngd allra böggla í hverjum flutningi og pokaþyngdin innifalin. 

3“ Allt transitgjald fyrir sjóflutning á leiðinni Finnland-Svíþjóð skiptist jafnt 
milli Finnlands og Svíþjóðar, þannig að upphæðirnar eru jafnaðar, ef svo ber 
undir, eftir samkomulagi beggja landa. 

4“ Fyrir böggla milli Færeyja og sjálfrar Danmerkur, sem sendir eru í lokuð- 
um flutningi eftir norskri Danmerkurleið og norskri Íslandsleið eða eftir annarri 
hvorri þessara leiða, skal greiða norsku póststjórninni sjóflutningsgjald, er nemur 
10 s pr. kg eða hluta af því, reiknað af samanlagðri þyngd allra bögglanna í 
hverjum flutningi og pokaþyngdin innifalin. 

5“ Ekki reiknast sjóflutningsgjald af bögglum, sem fluttir eru sjóleiðirnar 
Danmörk-Svíþjóð.
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c) 1” Landtransitgjaldid, sem greidist fyrir båggla, er sendir eru i transit 
um eitt eða fleiri sambandslönd, er í hlut hvers transitlands: 

a) fyrir böggla í lokuðum flutningi: 10 s pr. kg eða hluta af því, reiknað af 
samanlagðri þyngd allra böggla í hverjum flutningi og pokaþyngdin innifalin. 

BR) fyrir böggla í opnum flutningi þessar upphæðir: 

Fyrir böggla allt að 1 kg að þyngd .......... 15 s 
— yfir 1 kg allt að 3 kg að þyngd 25 - 

10. — 70. 
—  — — 10 - - - 15 - - — 100- 
—  — — 15 - - - 90 - - — 140- 

2" Landtransitgjald það, sem nefnt er undir liðnum 4) greiðist einnig sænsku 
póststjórninni fyrir böggla, sem sendir eru milli Borgundarhólms, Færeyja og 
sjálfrar Danmerkur í lokuðum flutningi yfir Svíþjóð og norsku póststjórninni 
fyrir böggla, sem sendir eru milli Færeyja og sjálfrar Danmerkur í lokuðum 
flutningi yfir Noreg. 

3. Þegar um hraðflutning er að ræða hækka endastöðvargjöldin til sendi- 
og ákvörðunarlands, sem nefnd eru í 2. lið, staflið a) um 100% en sjóburðargjaldið 
aftur á móti, sem nefnt er í 2. lið, staflið b), er tekið hið sama og fyrir böggla, 
sem ekki eru hraðflutningsbögglar. Í transítflutningi landleiðis á hraðflutnings- 
bögglum hækkar í öllum tilfellum landflutningsgjaldið fyrir transit í opnum flutn- 
ingi, sem nefnt er í 2. lið, staflið c 1“ 8 um 100%. Hraðflutningur er ekki fram- 
kvæmdur í viðskiptum við Ísland. 

4. Undir rúmfreka böggla og böggla merkta „varlega“ hækka endastöðvar- 
gjöldin til ákvörðunar- og sendilands, sem nefnd eru í 2. lið, staflið a) um 50% 
með jöfnun upp á við, ef með þarf, í tölu deilanlega með 5. Undir rúmfreka 
böggla og böggla merkta „varlega“, sem sendir eru í opnum flutningi hækkar 
sjóburðargjaldið, sem nefnt er í sama lið, staflið b) svo og/eða landtransítgjaldið, 
sem nefnt er í staflið c, 19 £, um 50% með jöfnun upp á við, ef með þarf, í 

tölu deilanlega með 5. 
5. Undir böggla með tilgreindu verði greiðist, auk burðargjaldsins, sama 

ábyrgðargjald og, ef svo ber undir, sama afgreiðslugjald og gildir um verðböggla 
í innanlandsþjónustu sendilandsins. Á Íslandi er afgreiðslugjaldið þó 50 s. 

6. Ábyrgðar- og afgreiðslugjald falla óskipt til sendilandsins. 
1. Undir böggla, sem flutnings er óskað á með íslenzkum landpóstum, heim- 

ilast íslenzku póststjórninni að taka aukagjald af viðtakendum. 
8. Fyrir böggla til og frá Íslandi er hámark þyngdar: 

a) til og frá pósthúsum á viðkomustöðum póstskipanna svo og til og frá 
pósthúsum á sérleyfisleiðum .........2.200200000 nn 20 kg 

b) til og frá öðrum pósthúsum ...........00200000 en ner 5 kg 
9. Bögglar, sem óskað er flutnings á með íslenzkum landpóstum mega ekki 

vera yfir 46 cm á lengd né yfir 24 cm á breidd eða þykkt. 

16. gr. 

Póstkröfur á bögglum. 

Ákvæði 12. greinar um hæstu póstkröfuupphæð og um póstkröfugjaldið gildir 
einnig um póstkröfur á bögglum. 

17. gr. 

Þóknun fyrir móttökukvittun (útborgunarkvittun) og fyrirspurn. 

Fyrir móttökukvittun (útborgunarkvittun) og fyrirspurn um allar tegundir 
póstsendinga skal taka sömu þóknanir og jafnan gilda um sams konar þjónustur 
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66 innanlands í landinu, sem móttökukvittunin (útborgunarkvittunin) eða fyrir- 

20. sept. spurnin er send frá. 

18. gr. 

Transitgjöld fyrir bréfapóstsendingar og blöð og tímarit. 

1. Fyrir bréfapóstsendingar svo og blöð og tímarit, sem send eru í transit um 
eitt eða fleiri sambandslandanna eða með skipakosti þeirra, skal greiða transit- 
gjald er sé helmingur þess, sem greiða ber eftir almennum alþjóðareglum. 

2. Fyrir bréfapóstsendingar svo og blöð og tímarit, sem send eru á milli 
pósthúsa einhvers sambandslands og flutt eru um svæði eins eða fleiri hinna 
landanna eða með skipakosti þeirra, skal ekki greiða neitt transitgjald. 

3. Sjótransítgjöld reiknast heldur ekki af bréfapóstsendingum svo og blöð- 
um og tímaritum, sem send eru milli Færeyja og Noregs með dönskum eða 
norskum skipum. 

19. gr. 

Loftbréf. 

1. Loftbréf, sem gerð eru í einhverju sambandslandanna og bera áteiknan 
um, að þau séu viðurkennd af póststjórn hlutaðeigandi lands, má nota til send- 

ingar frá öðrum sambandslöndum, enda séu þau með frímerkjum hlutaðeigandi 
sendilands. 

2. Loftbréf, sem upprunalega eru send frá einhverju sambandslandanna, 
en umrituð til nýs ákvörðunarstaðar, skulu í því efni, að því er til flutnings tekur, 
teljast sem eigin loftbréf þess lands er umritar ákvörðunarstaðinn og þannig 
áframsendast loftleiðis án þess að greitt sé viðbótarfluggjald. 

20. gr. 

Áframsending bréfapóstsendinga með fluggjaldi. 

Bréfapóstsendingar með fluggjaldi, sem sendar eru frá einuhverju sambands- 
landanna og eru umritaðar til nýs ákvörðunarstaðar, áframsendast loftleiðis án 
viðbótarfluggjalds. 

21. gr. 

Ábyrgð. 

1. Auk skaðabóta þeirra, sem eftir venjulegum alþjóðareglum eru greiddar 
fyrir glatað skrásett bréf, á sendandi skrásetts bréfs, sem hefur verið innsiglað 
samkvæmt gildandi fyrirmælum um bréf með tilgreindu verði, enn fremur rétt 

til, ef innihald bréfsins hverfur að nokkru eða öllu leyti, meðan sendingin er í 
vörzlu póststjórnarinnar, rétt til skaðabóta, er svari hinu raunverulega tjóni, sem 
hlotizt hefur við ránið eða skemmdirnar, nema tjónið hafi orsakast af yfirsjón eða 
skeytingarleysi sendanda eða ásigkomulagi sendingarinnar. Bæturnar geta þó aldrei 
numið meiru en því, sem sendanda hefði borið, ef sendingin hefði týnzt með öllu. 

2. Bætur greiðast einnig fyrir póstsendingar, sem tapast eða skemmast vegna 
ofureflis (vis major). 

III. Ákvæði um afgreiðslu á póstsendingum og reikningsskil. 

22. gr. 

Stimplun sendinga, sem koma í bréfakössum. 

Bréfapóstsendingar þær, sem nefndar eru í 7. lið 9. greinar skulu stimplaðar 
af póststjórn móttökulandsins með sérstökum stimpli, er sýni sendilandið.
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23. gr. 

Skrå m. m. 

Eyðublöð undir skrár og komuregistur åkvedast eftir nánara samkomulagi 
milli póststjórnanna. 

Pósthús þau í Noregi og Svíþjóð, Noregi og Finnlandi, svo og Finnlandi og 
Svíþjóð, sem eingöngu skiptast á sendingum milli þessara landa, nota undir 
almennar og skrásettar bréfapóstsendingar bréfaskrár á eyðublöðum þeim, sem 
notuð eru í innanríkisþjónustu hlutaðeigandi lands. 

24. gr. 

Afgreiðsla á hraðflutningsbögglum. 

Hraðflutningsbögglum skal haldið aðgreindum frá öðrum pósti. Pokar med 
hraðflutningsbögglum skulu bera greinilega áletrun um að slíkir bögglar séu í 
þeim. 

25. gr. 

Flutningur á áskriftum blaða og tímarita. 

1. Beiðni um áskriftarflutning skal gilda frá ákveðnum degi um óákveðinn 
tíma, og er því aðeins tekin til greina, að beðið sé um flutning á einn stað, en ekki 
samtímis á marga staði, hvern á eftir öðrum. 

2. Skrifleg beiðni sendist af pósthúsi því, er hingað til hefur verið á ákvörð- 
unarstað, til hlutaðeigandi innlends viðskiptapósthúss, sem þegar í stað tilkynnir 
öðrum pósthúsum, er flutningurinn varðar. Þegar póstáritun hins nýja ákvörð- 
unarstaðar er engum vafa undirorpin, má auk þess senda beiðnina beina leið til 
pósthúss útgáfustaðarins, ef ætla má, að sending hennar um viðskiptapósthúsið 
eingöngu geti seinkað flutningnum. 

3. Þegar um flutning á blaðaáskrift er að ræða til annars lands, skal hið 

flutta blað sendast með öðrum áskriftarblöðum til landsins. 

26. gr. 

Reikningsskil á transitgjöldum fyrir böggla. 

Reikningsskil á transítgjöldum til norsku og sænsku póststjórnanna fyrir 
flutning á bögglum í lokaðri transít milli Færeyja og sjálfrar Danmerkur og milli 
Borgundarhólms og sjálfrar Danmerkur, fara fram samkvæmt mánaðarlegu upp- 
gjöri á samanlagðri brúttóþyngd póstflutninganna, og sjá hlutaðeigandi dönsk 
viðskiptapósthús um tilbúning þess og staðfestingu á því. 

27. gr. 

Aðalreikningsskil. 
Aðalreikningar milli: 
Danmerkur og Finnlands eru gerðir af dönsku póststjórninni. 
Danmerkur og Íslands eru gerðir af dönsku póststjórninni. 
Danmerkur og Noregs eru gerðir af dönsku póststjórninni. 
Danmerkur og Svíþjóðar eru gerðir af sænsku póststjórninni. 
Finnlands og Íslands eru gerðir af finnsku póststjórninni. 
Noregs og Finnlands eru gerðir af norsku póststjórninni. 
Noregs og Íslands eru gerðir af norsku póststjórninni. 
Svíþjóðar og Finnlands eru gerðir af sænsku póststjórninni. 
Svíþjóðar og Íslands eru gerðir af sænsku póststjórninni. 
Svíþjóðar og Noregs eru gerðir af sænsku póststjórninni. 
Aðalreikningar skulu gerðir ársfjórðungslega og sendir póststjórn hlutaðeig- 
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66 andi lands. Reikningsjöfnuðurinn greiðist án þess beðið sé eftir endurskoðun 
20. sept. Teikningsins, og skekkjur, sem finnast kunna, leiðréttast í næsta aðalreikningi. 

IV. Lokaákvæði. 

28. gr. 

Gildi samningsins. Uppsögn. 

Samningur þessi öðlast gildi 1. apríl 1960. 
Samtímis gengur úr gildi samningur um póstviðskipti milli Danmerkur, 

Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar frá 1. janúar 1947. 
Samningurinn gildir um óákveðinn tíma, en segja má honum upp af póst- 

stjórnanna hálfu hverrar um sig, og hættir hann þá að gilda ári eftir uppsögnina. 
Gert í fimm eintökum — einu á dönsku, einu á finnsku og sænsku, einu á 

íslenzku, einu á norsku og einu á sænsku. 

Fyrir Danmörku. Fyrir Finnland. Fyrir Ísland. 

Köbenhavn, 15. marz 1960. Helsinki, 17. marz 1960. Reykjavík, 28. marz 1960. 

Arne Krog. S. J. Ahola. G. Briem. 

Fyrir Noreg. Fyrir Svíþjóð. 

Oslo, 25. marz 1960. Stockholm, 24. marz 1960. 

Karl Johannessen. Erik Swartling. 

Lokabókun samningsins. 

Áður en undirrita skyldi samninginn um Norrænt Póstsamband, sem samþykkt- 
ur var samkvæmt framangreindum dagsetningum, hafa póststjórnir Danmerkur, 
Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar orðið ásáttar um neðantalda 

EINU GREIN 

1. Sem frávik frá ákvæðum 14. greinar þessa samnings gildir, að Ísland 
hefur að svo stöddu heimild til þess að taka ekki þátt í skiptum á blöðum og 
tímaritum. 

2. Sem frávik frá ákvæðum þessa samnings gildir, að Finnland hefur heimild 
til þess að taka sérstakt gjald fyrir þær sendingar til hinna Norðurlandanna, sem 
um ræðir í 3. lið 14. greinar. 

Fyrir Danmörku. Fyrir Finnland. Fyrir Ísland. 

Köbenhavn, 15. marz 1960. Helsinki, 17. marz 1960. Reykjavík, 28. marz 1960. 

Arne Krog. S. J. Ahola. G. Briem. 

Fyrir Noreg. Fyrir Svíþjóð. 

Oslo, 25. marz 1960. Stockholm, 24. marz 1960. 

Karl Johannessen. Erik Swartling. 

Þetta er hér með birt almenningi. 

Samgöngumálaráðherrann, 20. september 1960. 

Ingólfur Jónsson.   
G. Briem.
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BRÉF 67 
27. sept. 

handhafa valds forseta Íslands um að reglulegt Alþingi 1960 skuli koma saman 

til fundir mánudaginn 10. október 1960. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: 

Vér höfum ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að regulegt Alþingi 
1960 skuli koma saman til fundar mánudaginn 10. október 1960. 

Um leið og vér birtum þetta, er öllum, sem setu eigi á Alþingi, boðið að 
koma nefndan dag til Reykjavíkur og verður þá Alþingi sett að lokinni guðsþjónustu 
í dómkirkjunni, er hefst kl. 13.30. 

Gjört í Reykjavík og á Akureyri, 27. september 1960. 

Ólafur Thors. Friðjón Skarphéðinsson. Gizur Bergsteinsson. 
(L. S.) 

  
Ólafur Thors. 

AUGLÝSING 68 
5. okt. 

um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, herra Ásgeir Ásgeirsson, kom í gær úr för sinni til útlanda 
og hefur á ný tekið við stjórnarstörfum. 

Í forsætisráðuneytinu, 5. október 1960. 

Ólafur Thors.   
Birgir Thorlacius 

TILSKIPUN 69 
6. okt. 

um að vernd sú, sem heimiluð er fyrir vörumerki með lögum 

nr. 43 13. nóv. 1903, skuli einnig ná til Ísrael. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Að með því að þeim, sem á Íslandi reka verksmiðjuiðnað, eða 

handiðnað, jarðrækt, málmnám, verzlun eða aðra atvinnu, er veittur sami 
kostur á að öðlast vernd á vörumerkjum í Ísrael, eins og eigin þegnum, 
þá vil ég samkvæmt heimild þeirri, sem gefin er í 15. gr. laga um vöru- 
merki, 13. nóv. 1903, skipa svo fyrir sem hér segir:
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Þeir, sem í Ísrael reka verksmiðjuiðnað eða handiðn, jarðrækt, målmnåm, 
6. okt. verzlun eða aðra atvinnu, skulu verða þeirrar verndar á vörumerkjum, sem lög 

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

70 

1. okt. 

1. 

2. 

Tilkynningu skal fylgja sönnun fyrir því, að beiðandi hafi fullnægt skilyrðum 
þeim, sem sett eru í Ísrael 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 í Ísrael. 
Vörumerkið skal skrásetja í þeirri mynd, sem löggilt er í Ísrael, nema sgagn- 
stætt sé velsæmi og allsherjarreglu. 
Nú er vörumerki tilkynnt til skrásetningar á Íslandi í síðasta lagi 6 mánuðum 

eftir að það hefur verið tilkynnt í Ísrael, og skal þá gagnvart öðrum tilkynn- 
ingum telja, að þessi tilkynning hafi farið fram um leið og tilkynningin fer 
fram í Ísrael. 
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 síðan tekið það upp, og má þá með dómi úrskurða honum 
rétt til að fá merkið skrásett með einkarétti til þess að nota það á þær 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. 
Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört í Reykjavík, 6. október 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson. 

AUGLÝSING 

um viðskiptasamkomulag Íslands og Póllands. 

Á grundvelli viðskiptasamnings Íslands og Póllands frá 18. nóvember 1949 
(Stj.tíð. A. 40/1950) var undirritað í Varsjá, 1. október 1960, samkomulag um 
viðskipti Íslands og Póllands á tímabilinu frá 1. október 1960, til 30. september 1961. 

Samkvæmt íslenzka vörulistanum, sem samkomulaginu fylgir, er gert ráð fyrir 
eftirfarandi útflutningi til Póllands: Fryst síld 2500 smál., saltsíld 2000 smál, fiski- 
mjöl 3500 smál., saltaðar gærur 250 smál., meðalalýsi 800 smál., iðnaðarlýsi 400 
smál., kindagarnir 200000 stykki og frystum fiskflökum eins og um kann að semjast. 

Á pólska vörulistanum eru stærstu vöruflokkarnir eins og áður: Kol, járn- og 
stálvörur, trjávörur, gips, vefnaðarvörur, sykur, ávextir og grænmeti, skófatnaður, 

leirvörur, búsáhöld o. fl.
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Óski hvorugur samningsadili eftir breytingum á samkomulagi bessu fyrir 30. 
september 1961 framlengist það sjálfkrafa óbreytt um eitt ár. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 7. október 1960. 

Guðm. Í. Guðmundsson.   
Henrik Sv. Björnsson. 

AUGLÝSING 

um greiðslusamning milli Íslands og Póllands. 

Hinn 1. október 1960 var undirritaður í Varsjá greiðslusamningur milli Ís- 
lands og Póllands. Gildir samningurinn frá 1. október 1960 til 30. september 1961. 
Segi annar hvor samningsaðili honum ekki upp þremur mánuðum áður en gildis- 
tímanum lýkur, framlengist samningurinn sjálfkrafa um eitt ár, og síðan áfram 
um eitt ár i senn. 

Jafnframt er úr gildi numinn frá 1. október 1960 að telja greiðslusamningur 
Íslands og Póllands frá 18. nóvember 1949. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 7. október 1960. 

Guðm. Í. Guðmundsson.   
Henrik Sv. Björnsson. 

AUGLÝSING 

um viðskipta- og greiðslusamning milli Íslands og Ísraels. 

Hinn 19. október 1960 var undirritaður í Genf viðskipta- og greiðslusamningur 
milli Íslands og Ísraels. 

Með samningi þessum er viðskiptum og greiðslum milli landanna settur frjáls- 
ari grundvöllur. 

Samningur þessi gengur í gildi 1. janúar 1961, og fellur þá úr gildi eldri við- 
skipta- og greiðslusamningur frá 18. maí 1953. Samningurinn gildir í eitt ár og 
framlengist síðan sjálfkrafa um eitt ár í senn, nema annar hvor samningsaðili segi 
honum upp með 3 mánaða fyrirvara. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið 24. október 1960. 

Guðm. Í. Guðmundsson.   
Henrik Sv. Björnsson. 

A 30 

Endurprentuð blaðsíða. 
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3 AUGLÝSING 
24. nóv. 

um viðskiptasamkomulag milli Íslands og Tékkóslóvakíu. 

Hinn 16. nóvember 1960 var undirritaður í Prag nýr viðskiptasamningur milli 

Íslands og Tékkóslóvakíu. 
Gildistími samningsins er frá 1. september 1960 til 31. ágúst 1963, en vörulistar 

sem jafnframt var samið um gilda í 1 ár. 
Jafnframt var undirritaður nýr greiðslusamningur milli landanna sem gildir 

til 31. ágúst 1961, en framlengist sjálfkrafa um 1 ár, ef honum er ekki sagt upp 

með þriggja mánaða fyrirvara. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 24. nóvember 1960. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
  

Henrik Sv. Björnsson. 

ZA LOG 
3. des. 

um breyting á lögum nr. 26 24. apríl 1957, um breyting á lögum nr. 14 4. apríl 1955, 

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

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

bykki mínu: 
1. gr. 

1. gr. laganna breytist svo, að í stað töluorðsins „55000“ komi: 65000. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 3. desember 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

75 LÖG 
13. des. 

il um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta skemmtanaskatt 

með viðauka árið 1961. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Skemmtanaskatt samkvæmt lögum nr. 56 31. maí 1927 skal árið 1961 heimilt 
að innheimta af kvikmyndasýningum með 200% álagi og af öðrum skemmtunum 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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med 20% álagi. Þó skulu leiksýningar, hljómleikar og söngskemmtanir innlendra 75 
manna undanþegnar álaginu, svo og sýningar á íslenzkum kvikmyndum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 13. desember 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson, 
(L. S.) 

FJÁRAUKALÖG 

fyrir árið 1958. 

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

kr. 

Þ 
o
w
 N
 

11. 

12. 

bykki minu: 

1. gr. 

  

Gylfi Þ. Gislason. 

Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í fjárlögum fyrir árið 1958, eru veittar 
140 979 368.36 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2. gr. 

2. gr. 
Til viðbótar við gjöldin í 3. gr. Á. er veitt: 
Póstmál .........202020000veseess ss 
af kr. 6 996 438.92 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Síminn ........0000000000 ene 
en tekjur fóru kr. 8 758 885.12 fram úr fjárlagaáætlun. 

. Áfengisverzlun ríkisins .............0.000... 00... 0... 
af kr. 27 151 743.80 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Tóbakseinkasala ríkisins .........0000000.0 0... 0... 

af kr. 19 284 606.78 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
. Ríkisútvarpið ........0.20202000000.0 sn 

en tekjur fóru kr. 1 923 303.26 fram úr fjárlagaáætlun. 
Ríkisprentsmiðjan Gutenberg .........0.02000000. 0000... 
en tekjur fóru kr. 30 360.76 fram úr fjárlagaáætlun. 
Innkaupastofnun ríkisins .........00000000 00.00.0000... 
af kr. 361 479.23 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Vífilsstaðabú  .........0.2000 00 .0ss ss 

en tekjur fóru kr. 54 775.70 fram úr fjárlagaáætlun. 
Kópavogsbú ..........02000.00 eee sense 
af kr. 41 108.00 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Skólabúið á Hólum ..........200020000 0000 
en tekjur fóru kr. 307 048.56 fram úr fjárlagaáætlun. 

Skólabúið á Hvanneyri ..........0000.0 000... nn 
en tekjur fóru kr. 366 719.62 fram úr fjárlagaáætlun. 
Skólabúið á Reykjum ..........202020000 0000... 
af kr. 396 904.47 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

5 783 560.00 

11 159 931.10 

5 030 421.43 

974 373.25 

2 960 564.48 

54 864.41 

53 398.03 

56 134.69 

7 360.78 

335 573.16 

371 109.27 

239 969.93 
  

kr . 27 027 261.13 

13. des. 

76 

22. des.
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76 Til viðbótar við gjöldin i 8. gr. eru veittar .......... kr. 62 966.69 

22. des. — —- — — - 10. — — — eres. — 3540 299.60 

— — — — „11. — A. — — severerere — 12 363 708.31 

— — — — - 11. — C. — — sueeeerees — 3129 532.57 

— — — 0 .-11.— DD. — — eneererere — 387 570.14 

— — — — - 12. — — — eeereerese — 5022 002.62 

— — — — - 13. — A. — — eeeerrerre — 12 406 756.16 

— — — — - 13. — C. — — sueereeree — 424 121.62 

— — — — - 13. — D. — — seeeeerere — 614 842.16 

— — — — - 4. — A. — — eeeerreeee — 192 320.32 

— — — — - 14. — B. — — serereerse — 4 296 713.10 

— — — — -15. — A. — — eeeereeree — 341 013.22 

— — — — -15...—B. — — sreeeereee — 480 121.59 

— — — — - 16. —B. — — srerererer — 2172 025.24 

— — — — -16.— C. —- mm seeerereee — 57 947.25 

— — — — - 16. —D. — — sereeerreer — 3 196 290.67 

— — — — - 17. — — nereeerren —- 2330 095.49 

— — — — - 18. — — nerverne — 3720 056.55 

— — — — - 19. — 2. — nerrereere — 8449 706.50 
  

kr. 90 215 350 93 

Til eignaaukningar samkvæmt 20. gr. Út eru veittar ...... — 50 764 017.43 

Inn fóru kr. 17 633 839.06 fram úr fjárlagaáætlun.   

Samtals kr.140 979 368.36 
  

Gjört í Reykjavík, 22. desember 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

7 FJÁRAUKALÖG 
22. des. fyrir árið 1959. 

ForsETi ÍsLANDs 
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 fyrir árið 1959, eru veitt- 

ar kr. 152 628 608.01 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2. gr. 

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

1. Póstmál ........0.0.enseessssss renees. kr. 3908 847.03 

af kr. 5161 923.68 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

9. Síminn .......0..eesesesrs sr — 13 659 968.30 

af kr. 13 952 885.14 tekjum umfram fjárlagaáætlun.
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11. 

1960 

703 741.35 77 

2 064 112.92 

126 221.10 

168 863.02 

119 464.25 

230 091.13 

35 045.58 

295 777.10 

404 340.28 
  

. 21716 472.06 

1 367 528.81 
455 017.49 
158 015.08 
38 244.12 

6 750 135.24 
901 532.27 
106 949.74 

1 719 606.30 
125 572.66 
953 430.40 
736 512.36 
333 992.48 
273 180.60 
430 770.40 

1 492 256.69 
410 107.69 
732 879.47 

2 079 502.29 
2 237 479.02 
6 090 723.66 
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Tobakseinkasala ríkisins ..............0.00000000 0000... kr. 
af kr. 3 367 909.65 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Ríkisútvarpið ..............0.0000.0.0.enee se — 
af kr. 2429 354.95 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Ríkisprentsmiðjan Gutenberg ..........0000000. 00... — 
af kr. 173 627.02 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

. Tunnuverksmiðjur ..............20200000.. 0... — 
af kr. 168 863.02 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Innkaupastofnun ríkisins ...............0.....00 000... — 
af kr. 380 424.28 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Bessastaðabú .............0..2200.0.0 0000 — 
af kr. 242191.45 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Kópavogsbú ...........00000000 000 ssss — 
af kr. 72 158.36 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Skólabúið á Hólum ............20...e0essness neeeeee — 
en tekjur fóru kr. 182 856.68 fram úr fjárlagaáætlun. 
Skólabúið á Hvanneyri .............2000.00. 0. s.s — 
af kr. 415 058.71 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

kr 

Til viðbótar við gjöldin í 11. gr.A. eru veittar .......... kr 
— — — — 11. — B. — — seeereeree — 
— — — — 11. —C — — seeeerreee — 
— — — —  - 12. — — — evereveeee — 
— — — —  - 13. — A. — — seere — 
— — — — 13. — B. — — evereeree — 
— — — —  - 13. —C — — sereeeeree — 
— — — —  - 13, — D. — — everereee — 
— — — —  - 13. — E. — — sueeerrese — 
— — — — -13.—F. — — seeerreses — 
— — — — -14.— A. — — ueeeereree — 
— — — — - 14. —B. — — eeeerereee — 
— — — — - 16. — — — seerereree — 
— — — —  - 16. — A. — — severerere — 
— — — —  - 16. —B. — — severeeeee — 
— — — — -16.—C — — serseerees — 
— — — —  - 16. —E. — AAA — 
— — — — 17. — — — neseerere — 
— — — — - 18. — — — seeereenee — 
— — — — 19. — 3. — — uerereeeee — 

kr. 
Til eignaaukningar samkvæmt 20. gr. Út eru veittar 
Inn fóru kr. 69 541 442.40 fram úr fjárlagaáætlun. 

...00.... 

49 109 908.83 
103 518 699.18 
  

Samtals kr. 152 628 608.01 
  

Gjört í Reykjavík, 22. desember 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

22. des.
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um sampykkt å rikisreikningnum fyrir årid 1958. 

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

Ríkisreikningurinn fyrir árið 1958 samþykkist með eftirgreindum niðurstöðu- 

tölum: 

Innborganir: 

Tekjur samkvæmt 2. 
3. 

— — 3. 
4. 

| 

Eignahreyfingar samkv. 

Útborganir: 
Gjöld samkvæmt 7. gr. 

RN
 
N
N
 

TI
 

NO
 

mm
 

V
A
k
Þ
M
P
p
>
U
N
G
>
 

ÞO
ÐP
E 

— B. 
þm
 

lam
! 

. 
"
 

' 

fjårlaga .. 

20. gr. fjárlaga 
  

fjárlaga . 

Áætlun: Reikningur: 
kr. 623 400 000.00 kr. 687 396 896.30 
— 172 753 000.00 — 212 961 097.06 
— 10 000.00 — 37 159.01 
— 2 000 000.00 — 2 342 700.55 
— 6 500 000.00 — 10925 918.04 
— 2 450 000.00 — 50 353 076.44 

kr. 807 113 000.00 kr. 964 016 847.40 

Åætlun: Reikningur: 
kr 4 882 521.00 kr 3 648 648.67 
— 1 111 660.00 — 1 174 626.69 
— 7 052 797.00 — 8 122 750.30 
— 12 483 233.00 — 14 288 240.82 
— 2 065 887.00 — 2 029 031.64 
— 9 216 282.00 — 10 988 429.14 
— 46 098 826.00 — 58 462 534.31 
— 3 449 489.00 — 2 744 173.05 
— 20 727 977.00 — 23 857 509.57 
— 1 050 000.00 — 1437 570.14 
— 55 590 952.00 — 60612 954.62 
— 70 895 020.00 — 83 301 776.16 
— 18 858 600.00 — 15 147 568.79 
— 18 935 630.00 — 19 359 751.62 
— 6 059 257.00 — 6 674 099.16 
— 12 861 566.00 — 13053 886.32 
—- 122 792 176.00 — 127 088 889.10 
— 9 737 471.00 — 10078 484.22 
-— 12 277 972.00 — 12 758 093.59 
— 69 203 509.00 — 68925 711.73 
— 11 547 128.00 — 13 719 153.24 
— 3 280 000.00 — 3 337 947.25 
— 30 345 449.00 — 33 541 739.67 
— 106 393 684.00 — 108 723 779.49 
— 21 081 135.00 — 24 801 191.55 
— 40 000 000.00 — 213 795.06 
— 3 100 000.00 —  11549 706.50
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28. Eignahreyfingar samkv. 20. gr. fjárlaga kr. 85 782 259.00 kr. 197 081 668.70 78 
Greiðslujöfnuður ..................... — 232 520.00 — 27293 136.30 22. des. 
  

kr. 807 113 000.00 kr. 964 016.847.40 
  

Gjört í Reykjavík, 22. desember 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

LÖG 79 
22. des. 

um brådabirgdabreyting 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 1961 með viðauka eftirtalin 

gjöld til ríkissjóðs: 

a. Með 140% viðauka stimpilgjald og leyfisbréfagjöld önnur en þau, er um ræð- 
ir í aukatekjulögum nr. 40/1954. 

b. Með 560% álagi gjald af innlendum tollvörutegundum samkv. lögum nr. 60 
1939, nema af gosdrykkjum samkv. 1. tölulið 4. kafla 2. gr. með 680% álagi, 
öli samkv. 3. tölulið sama kafla með 740% álagi og kaffibæti samkv. 1. lið 

3. kafla með 50% álagi. 

2. gr. 
Álagið skal reikna þannig, að hver gjaldeining hækki um þann hundraðshluta, 

sem um ræðir í 1. gr., en broti úr eyri, sem myndast við viðbót þessa, skal sleppt. 

3. gr. 
Gjöld samkv. lögum nr. 68 1949, um bifreidaskatt o. fl., skal á árinu 1961 inn- 

heimta þannig: 

a. Bifreiðaskattur samkvæmt c—e-liðum 1. gr. laganna fyrir árið 1960, er fellur 
í gjalddaga 1. janúar 1961, 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 1961, er kann að verða greiddur á því ári, vegna eigendaskipta á 
bifreiðum eða af öðrum ástæðum, innheimtur með sömu álögum. Álögin njóta 
sömu lögverndar og bifreiðaskatturinn, þar með talið lögveð, sem gengur 
fyrir öðrum veðum. 

b. 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 hjólbörðum og slöngum njóta sömu lögvernd- 

ar og aðflutningsgjöld.
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4. gr. 
Lög nr. 90 1954, um tollskrå o fl., breytast þannig á árinu 1961: 
I. Innheimta skal: 
A. Vörumagnstoll með þessum hækkunum: 
Af benzíni öðru en flugvélabenzini, samkvæmt 27. kafla tollskrárinnar, 18. 

lið, með 20 aurum af kg í stað eins eyris. 
Af öllum öðrum vörum með 340% álagi, þó ekki af flugvélabenzíni og vör- 

um þeim, sem taldar eru í II. tölulið. 
B. Verðtoll með 80% álagi, þó ekki af vörum þeim, sem taldar eru í II. tölulið. 
Innheimta skal og greiða í sérstakan sjóð 1% af vörumagnstolli og verðtolli 

samkv. tollskrá og hækkunum samkv. þessari grein, svo og af öðrum aðflutn- 
ingsgjöldum, þó ekki af söluskatti af innfluttum vörum. Fé þessu skal varið til 
byggingar tollstöðva í landinu. Álagið skal innheimt með öðrum aðflutningsgjöld- 
um og nýtur sömu lögverndar og þau. Jafnframt er framkvæmd 5. gr. laga nr. 
68/1956, um tollheimtu og tolleftirlit, frestað til ársloka 1961. 

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 nr. 1—7, korn, ómalað. 
— 11 nr. 1—12, mjöl og grjón. 
— 17 nr. 1—6, sykur. 

— 22 nr. 6—38, drykkjarvörur og ýmislegir vökvar. 
— 24 nr. 1—9, tóbak. 
— 25 nr. 10, salt. 
— 27 nr. 1—4, kol. 
— 27 nr. 14, steinolía. 

Enn fremur eru vörur, sem sérstakur tollur er greiddur af vegna milliríkja- 
samninga, undanskildar tollhækkun samkvæmt I. tölulið þessarar greinar. 

a
p
p
 

ø 

III. Heimilt skal að fella niður aðflutningsgjöld af: 
Belgávöxtum, sem teljast til nr. 5—6 í 7. kafla tollskrár. 

. Ómöluðu korni, sem telst til nr. 1—7 í 10. kafla tollskrár. 

Kornmjöli og grjónum, sem telst til nr. 1—12 í 11. kafla tollskrár. 
Kaffi, óbrenndu eða brenndu og möluðu, sem telst til nr. 1—2 í 9. kafla toll- 

skrár. 
Sykri, sem telst til nr. 1—6 í 17. kafla tollskrár. 

5. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1961. 

Gjört í Reykjavík, 22. desember 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen.
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FJÁRLÖG 

fyrir árið 1961. 

Forseti ISLANDS 

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

og 

þ
m
,
 
þ
e
 

a
 

. Leyfisgjöld 
. Hluti af umboðsþóknun og gengismismun gjaldeyrisbankanna .. 

bykki mínu: 

I. KAFLI 

Tekjur: 

1. gr. 

Árið 1961 er ætlazt til, að tekjur ríkissjóðs verði svo sem talið er í 2.—5. gr. 

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

2. gr. 

Áætlað er, að þessir skattar og tollar nemi: 

  

Tekju- og eignarskattur „..........02000000 000 es an 
Vörumagnstollur ...........000000 0000 sess 
Verðtollur ..........000000000e0nn ene 
Innflutningsgjald af benzini ............2000000 0000. nn... 
Gjald af innlendum tollvörum ........00000000 000... 0... 
Lestagjald af skipum .........000000 0000 nne nn 
Bifreiðaskattur .............00.2002000 0000 
Aukatekjur ..........02000000.0 neee 
Stimpilgjald ...........020200000n0nn sense 
Vitagjald ...........2020000e0eeseessssssns ss. 
Söluskattur: 
a. Af innfluttum vörum (7%) .......2000.esenenenen 
b. Af vörusölu og þjónustu innanlands .............. 185000000 

Bráðabirgðasöluskattur af innflutningi (8%) ...... 168000000 
Þar af til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga .............. 71000000 

Innflutningsgjald ...............20000000000sese eneste 
KRR KR 

Samtals ...   

kr. 

75 000 000 
35 000 000 

353 000 000 
58 000 000 
36 000 000 

600 000 
18 000 000 
26 000 000 
41 000 000 

3 000 000 

156 500 000 

282 000 000 
135 000 000 
34 000 000 
15 000 000 

1268100000 

  

A31 
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3. gr. 

Tekjur af rekstri ríkisstofnana eru áætlaðar: 

Rekstrarhagnaður pósts og síma 
— áfengisverzlunar 
— tóbakseinkasölu 
— ríkisprentsmiðju 

  

A. 
so... 

0000... 00.00.0000 000 .0 0000. 

0000... 

Samtals ... 

Sundurliðun. 

1. Póstur og sími. 

I. Tekjur: 

IL 

I. Tekjur (brúttó-hagnaður) 

S
Þ
 

Æ
N
E
 

æ 

Gi 

Seld frímerki, frímerkjavélar o. fl. ............. 

Blöð og tímarit, burðargjald 
Skeytagjöld 
Símtalagjöld ..................0.00.0. 000... 
Símaafnotagjöld .................0.00.0. 000... 
Leiga talstöðva og lína ...........0.00000000 000. 
Innheimta aðflutningsgjalda, greiðsla vegna orlofs- 
laga og laga um skyldusparnað 
Aðrar tekjur 

0000... 0000... 008 

000... 

sr ..... 

öld: 
Laun fastra starfsmanna ..........0.00000..000. 
Önnur laun, aukaaðstoð og yfirvinna 
Póstflutningur ...........0.00..000 2000. 
Pappír, prentun, skrifstofugögn o. fl. ........... 
Húsnæði, ljós, hiti, ræsting og viðhald 
Stöðvarnar, annar kostnaður ................... 
Langlínurnar, annar kostnaður 

Vextir .........0.0.00.00 000. 
Til endurnýjunar og viðauka 
Tryggingar 

. Til sjálfvirkrar stöðvar í Keflavík og nágrenni .. 
Til undirbúnings á sjálfvirku sambandi við Vest- 
mannaeyjar 0 ...........00000..00.00.5 

. Til undirbúnings á sjálfvirku sambandi við Akur- 

. Önnur gjöld 

EYTI 20.00.0000. 000 ss 
Fyrning húsa og mótorvéla 
0 tere see 

Fært å 3. gr. A. 1 

2. Åfengisverzlun rikisins. 

………00eeeeeeeee eee eee 

Il. Gjöld: 
1. Laun ROK KR 

soo... 

kr. kr.   

2 000 000 
165 000 000 
122 500 000 

500 000 
  

290 000 000 
  

28 400 000 
1300 000 

14 200 000 
42 000 000 
74 750 000 
2 400 000 

2 780 000 
3 920 000 

34 855 327 
28 893 673 

7 100 000 
4 595 000 
9 020 000 

42 650 000 
18 350 000 
1600 000 
6 500 000 
1010 000 
4 000 000 

3 000 000 

1000 000 
1250 000 
3 926 000 

169 750 000 

167 750 000 
    2 000 000 
  

5 740 660 
2 525 000   187 515 660



  

  

  

  

  

  

    1 028 400 
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3. gr. 

kr. kr. 

3. Annar rekstrarkostnadur ..........02000000000.. 4 000 000 
4. Tillag til gæzluvistarsjóðs ..........00.000000... 2 000 000 
5. Útsvar ........2.000000 0000 neee 8 250 000 

—/ 22 515 660 

Verði lokun útsölu samþykkt á fjárhagsárinu 
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. 2 165 000 000 

3. Tóbakseinkasala ríkisins. 

I. Tekjur (brúttó-hagnaður) ...........0000.00 0. 00.0.. 133 830 251 
II. Gjöld: 

1. Laun ...........000.00 0. sens 1455 251 
2. Annar rekstrarkostnaður ..........0.0000000.... 3 750 000 
3. Útsvar .........00000 0. ser 6 125 000 

—| 11 330 251 

Fært å 3. gr. A. 3 122 500 000 

4. Rikisutvarpid. 

I. Tekjur: 
a. Afnotagjöld ........0000c0rseeeneeeeeeeeeeneeee 14 550 000 
b. Aðrar tekjur ........00.0000000000 0... 0... 8 000 000 

—— 22 550 000 
II. Gjöld: 

a. Laun: 
1. Föst laun .........200000000 000... 4505622 
2. Aukavinna ........000.200000. 000... . 1600000 

i —— | 6105 622 
hb. Utvarpsefni ..........02000000 0000... 4 000 000 
c. Skrifstofukostnadur ...........0.00000...0.0.00.... 1500 000 
d. Husaleiga, ljós, hiti og ræsting ................ 1550 000 
e. Til útvarpsstöðva .........000000 0000... 0... 2 500 000 
f. Til viðgerðarferða o. fl. .......00000000000000.0. 340 000 
g. Iðgjöld í Lifeyrissjóð og til Tryggingastofnunar 

ríkisins ...........2200000 0. .e enn... 350 000 

h. Vegna höfundalaganna ............0.00000000... 1 000 000 
i. Óviss útgjöld .............0000.0.... 0. 0... 450 000 
j. Bifreiðakostnaður .............0.00000.0..00.0.... 250 000 
k. Fyrning á húsum og vélum .........00.0000000.. 400 000 

— 18 445 622 
III. Rekstur viðtækjaverzlunar: 4 104 378 

a. Tekjur .......0000.00ee0eeesn 1920 000 
b. Gjöld 

1. Laun .........000000000 00... 507782 
2. Annar kostnaður .........2.0000000... 383818 

— 891 600 

1960 

80 
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3. gr. 

kr. kr. 

Til greiðslu á skuldum Þjóðleikhússins .... 617040 
Til Sinfóníuhljómsveitar Íslands .......... 411360 

—— | 1028400 

Til framkvæmdasjóðs ........00.0000.0 000. 3500 000 

Aukið rekstrarfé Ríkisútvarpsins .................. 604 378 

5. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

I. Tekjur (prentvinna) ...........0000000.0 0... 0. 00... 6 000 000 
II. Gjöld: 

1. a. Laun starfsmanna .................. 402175 
b. Vinnulaun og aðkeypt vinna ........ 2500000 

2 902 175 
2. Efnivörur ...............0000 0000 1675 000 
3. Vélarekstur og viðhald ................00000.... 200 000 
4. Annar kostnaður ...........0.000000 0000... 722 825 

—/ 5500000 

Fært á 3. gr. A. 4 500 000 

6. Áburðarsala ríkisins. 

a. Laun ..............0.0... sess 225000 
b. Annar kostnaður ..........0000000000 00... 770000 

995 000 

= Tekjur af vörusölu ............0000000000 0000... 995 000 

7. Landssmiðjan. 

I. Tekjur (ágóði af seldri vinnu, vörum o. fl.) ...... 4 930 000 
II. Gjöld: 

1. Laun starfsmanna ..........000000.0 s.n 825 920 
2. Vextir ............2000000 00. ss 800 000 
3. Annar kostnaður .............00000... 0... 3 090 000 
Aukið rekstrarfé Landssmiðjunnar ................ 214 080 

—| 4930 000 

8. Tunnuverksmiðjur ríkisins. 

I. Tekjur ...........0.00000000000 ss ses 14 259 000 
II. Gjöld 

1. Laun og skrifstofukostnaður .................... 105 000 
2. Efniskaup (tunnustafir og járn) ................ 10 094 000 
3. Verkalaun ............0.00..ee.s eens ss 2170 000 
4. Annar kostnaður ..........00.00... sen...     1890 000 

14 259 000



II. 

I
Ð
A
 

E
Ð
 

AÐ 
i
p
 

AÐ
 
t
t
 

1. 

249 

9. Innkaupastofnun ríkisins. 

I. Tekjur af vörusölu 
Gjöld: 
1. Laun .........0.00000 00. sen... 
2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ....... 
3. Annar kostnaður ..........0.00000.... 

10. Ríkisbú. 
Bessastöðum. 

Tekjur .......000000000 000... 

Tekjur ........0000000 000 

soo... 

3. gr. 

1960 

  

#0.000.0.0.0. 

00.00.0000... 

00.00.0000... 

#.0.000.0..0. 

00.00.0000... 

#0.00000..0. 

#000000000. 

#0.00000.0.0. 

00.00.0000... 

00.00.0000. 

so... 

....000... 

kr. 

80 

kr. 23. des. 
  

433 194 
95 000 

251 806 

639 000 
639 000 

1000 000 
1 000 000 

500 000 
500 000 

400 000 
400 000 

850 000 
850 000 

120 000 
120 000 
      

180 000 

780 000 

75 000 

 



1960 

80 

23. des. 

m
e
n
 

250 

4. gr. 

Tekjur af verðbréfum, bankainnstædum, hlutafjáreign o. fl. 
  

Vextir af veðdeildarbréfum Landsbanka Íslands ...... 

Vextir af stofnfé Landsbanka Íslands, 6% af 3 millj... 
Aðrir vextir ..............2000. sens 

Samtals ... 

kr. kr. 
  

50 000 
180 000 

2 000 000 
263 000 

      2 493 000 

  

5. gr. 

Óvissar tekjur eru áætlaðar 24 900 000 krónur.
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II. KAFLI 80 
23. des. 

Gjåld: eg 

6. gr. 

Árið 1961 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 lån .............0.esesssssss ss 9 764 838 
2. Lán í dönskum krónum ...........0000 00... 00... 480 

3. Lán í dollurum ...........0000.0.ses sr 17 145 

Samtals ... FI 9 782 463 

8. gr. 

Kostnaður við æðstu stjórn landsins: 

kr. kr. 

I. 1. Laun forseta Íslands ..........0000000.0..0.... 189 210 
2. Risna ........20000000ses ess 70 000 

— 259 210 
II. Skrifstofa forseta í Reykjavík ...........0000000... 343 000 

II. Bifreiðakostnaður ..............20000. 00. nv... 307 200 
IV. Forsetasetrið á Bessastöðum ..........000000.0.0... 470 600 

V. Bessastaðakirkja ...............0000000 0... 0... 55 000 

Samtals ... FR 1435 010 

9. gr. 

Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkisreikninga er veitt: 

kr. kr. 

1. Til alþingiskostnaðar ..............00000 0... 0. 0... 9500 000 
2. Til yfirskoðunar ríkisreikninga ...................... 50 000 

Samtals ... …… 9550 000      
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80 10. gr. 
23. des. Til ríkisstjórnarinnar er veitt: 

kr. kr. 

I. Stjórnarráðið: 
1. Til ráðherra: 

a. Laun ...........2.200000 000... 767410 
b. Til risnu samkvæmt reikningi ....... 150000 
c. Ríkisráð .............0.0002.0 00. 0... 11070 

2. Til ráðuneytanna: 928 480 
a. Atvinnumálaráðuneytið, laun ........ 601455 
b. Dómsmálaráðuneytið, laun .......... 816844 
c. Félagsmálaráðuneytið, laun .......... 136797 
d. I. Fjármálaráðuneytið, laun ........ 780526 

II. Endurskoðunardeild fjármálaráðu- 
neytisins, laun .................. 1601876 

e. Forsætis- og menntamálaráðuneytið: 
a. Laun ...........0000.00... 588017 
b. Fálkaorðan .............. 500060 

— 638017 
f. Samgöngu- og iðnaðarmálaráðuneytið, 

laun .......0.0202 020 306369 
gs. Utanríkisráðuneytið, laun ... ....... 867296 
h. Varnarmáladeild  utanríkisráðuneytis- 

ins, laun ......0.00000 000 537674 
i. Vidskiptamålaråduneytid, laun ..... .… 416665 

i- Efnahagsmálaráðuneytið, laun ....... 319041 
k. I. Hagstofan: 

1. Laun ................. 1087148 
2. Útgáfa hagskýrslna ... 212400 
3. Annar kostnaður ...... 536400 

— 1835948 
II. Þjóðskráin: 

1. Laun ................. 262948 
2. Annar kostnaður ...... 510285 

— 13233 
1. Aðrir starfsmenn, laun .............. 142542 

m. Símakostnaður og burðargjöld ....... 1550000 
n. Annar kostnaður ráðuneytanna ...... 2950000 
o. Kostnaður við alþjóðaráðstefnur á veg- 

um annarra en utanríkisráðuneytisins 600000 

3. Ríkisféhirzla og ríkisbókhald: 15 474 283 
a. Laun .......00000200 0000 1250941 
b. Annar kostnaður .................... 515000 

4. Ýmis kostnaður: 1 765 941 
a. Pappír, prentun og hefting ríkisreikn- 

inga (áætlað) ............0.0000.000.... 350000 
b. Til þess að gefa út stjórnartíðindi .... 612000 
c. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðs- 

húsinu og ráðherrabústað ........... 285000 
—— | 1247 000 

———— | 19415 704  
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II. Utanríkismál (utanrikisråduneyti): 
1. Sendiráðið í Kaupmannahöfn: 

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

b. Laun starfsfólks utan launalaga ..... 

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

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

manna samkv. launalögum .......... 
b. Laun annarra starfsmanna ........... 
c. Annar kostnaður .................... 

3. Sendiráðið í London: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 
b. Laun annarra starfsmanna ........... 

c. Annar kostnaður ...........0000000.. 

4. Sendiráðið í Washington: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 
c. Annar kostnaður ................... 

5. Sendiráðið í París og skrifstofa fastafull- 
trúa Íslands hjá NATO og OEEC: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 
c. Annar kostnaður ................... 

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

manna samkv. launalögum .......... 
b. Laun annarra starfsmanna ........... 
c. Annar kostnaður ..........0.000..... 

7. Sendiráðið í Bonn: 

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

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

c. Annar kostnaður ............00.200... 

8. Sendiráðið í Moskva: 
a. Laun samkv. launalögum ............ 
b. Laun annarra starfsmanna ........... 

c. Annar kostnaður .........020000000.. 

eo
 

Aðalræðismannsskrifstofan í New York: 

a. Laun samkv. launalögum ............ 
b. Annar kostnaður ............000.00.... 

10. gr. 
  

kr. kr. 
  

  

1523 000 

1319 565 

2 022 800 

2 278 500 

2 834 412 

1 062 100 

1 342 700 

2 005 000   287 500 
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10. gr. 

kr. kr. 

10. Ræðismannsskrifstofan í Hamborg .............. 186 000 
11. Ferðakostnaður ............022000 0000... 450 000 
12. Kostnaður vegna samninga við erlend ríki á veg- 

um utanríkisráðuneytisins ..........000.00.000... 1260 000 
13. Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum á 

vegum utanríkisráðuneytisins .................. 1500 000 
14. Til upplýsinga- og kynningarstarfsemi .......... 300 000 
15. Til kaupa á kvikmyndum fyrir sendiráð Íslands 

erlendis til landkynningar ..............00.0...... 180 000 
16. Til kjörræðismanna ..........02000000 0000... 40 000 

18 591 577 

Tillög til ýmissa alþjóðastofnana: 
1. Til hjálpar flóttafólki í Evrópu og tillag til flótta- 

mannaaðstoðar Sameinuðu þjóðanna ............ 142 500 
2. Til alþjóðabarnahjálparsjóðsins ................ 404 550 
3. Tillag til Sameinuðu þjóðanna (UN) ............ 1030 000 
4. Tillag til Food and Agricultural Organization 

(FAO) .....20000000nn er 140 600 
5. Tillag til Organization of the European Economic 

Cooperation (OEEC) ......2000000 0000 175 500 

6. Tillag til Evrópuráðsins .............00....0.... 232 500 
7. Til menningarsjóðs Evrópuráðsins, stofnframlag. 15 532 
8. Tillag til alþjóðahveitiráðsins ................... 2 750 
9. Tillag til Atlantshafsbandalagsins (NATO) ...... 690 690 

0. Tillag til Atlantshafsbandalagsins vegna skrif- 
stofubyggingar .............00000000 0... 0. 0... 59 820 

11. Tillag til tollanefndar Evrópu ...........0....... 2 250 
12. Tillag til tækniaðstoðar Sameinuðu þjóðanna .... 304 800 
13. Tillag til alþjóðastofnunar til útgáfu tolllaga. 20 043 
14. Stofngjald og tillag til alþjóðakjarnorkumálastofn- 

UNATINNAF .......0.000000 000... 89 500 
15. Tillag til framleiðniráðs Evrópu (EPA) ........ 73 710 
16. Tillag til eftirlitsnefndar með gin- og klaufaveiki 

á vegum FAO ..............00000000 000... 0... 9750 
17. Framlag til gæzluliðs Sameinuðu þjóðanna ...... 419 700 
18. Tillag til European Nuclear Energy Agency ...... 15 230 
19. Tillag til Office of Scientific Personnel ......... 14 676 

3 844 101 

Samtals . 41 851 382 
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Til dómgæzlu, lögreglustjórnar, skatta- og tollainnheimtu o. fl. er veitt: 
  

A. Dómgæzla og lögreglustjórn (dómsmálaráðuneyti). 

Hæstiréttur: 

a. Laun .................20.000 00 eeen 
b. Risna dómsforseta .............0..0000. 00... 0... 
c. Utgáfa hæstaréttardóma .............00000000..0.. 
d. Annar kostnaður .............20000. 0... 0... 

Borgardómaraembættið í Reykjavík: 
a. Laun .................0000.0 even 
b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .................. 
c. Annar kostnaður .............0.00000 0... 0... 

a. Laun ............0.eeesesese ss 
hb. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .................. 
c. Annar kostnaður ...........0.0000000 000... 

Sakadómaraembættið í Reykjavík: 
a. Laun ............22.20000. 0. sess 
b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .................. 
c. Annar kostnaður .............000000000 00... 0... 

Lögreglustjóraembættið í Reykjavík: 
a. Laun .............0000.0. 00 vn es 

b. Aukavinna ...........0.000 0000. 0 ns 
c. Ljós, hiti, ræsting og húskostnaður .............. 
d. Annar kostnaður .........00.0000. 0... 

a. Laun .........000000.0 ss 
b. Hiti, ljós og ræsting ..............20000.0........ 
c. Annar kostnaður ..........00.0.0sesses ss 

Embætti sýslumanna, bæjarfógeta og lögreglustjóra utan 
Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar: 
a. Laun ...........00002000 ens ss nn 
b. Skrifstofukostnaður: 

1. Laun ..........00200 0000. 5362073 
2. Annar kostnaður .............0.00000.. 4400000 

9762073 
=- Frá Tryggingastofnun ríkisins ......... 1600000 

c. Einkennisbúningar héraðsdómara ................. 
d. Viðhald embættisbústaða ..........00000000......... 

Laun hreppstjóra ...........00000000.0 0... 00... 
Lögreglukostnaður: 
a. Ríkislögregla í Reykjavík: 

1. Laun lögregluþjóna ............0.0.... 2330098 
2. Áhættuþóknun ........00000000. 0... 139800 

kr. kr. 
  

741 163 
10 000 

310 000 
291 000 

938 985 
316 000 
240 000 

827 651 
200 000 
232 000 

1157 146 
335 000 
840 000 

832 037 
215 000 
415 000 
280 000 

285 734 
145 000 
343 000 

  

  

  
1879 206 

8 162 073 
175 000 
337 500   

1 352 163 

1 494 985 

1259 651 

2 332 146 

1 742 037 

773 734 

10 553 779 
1 250 000 
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Vinnuhælið á Litla-Hrauni: 
1. Laun ..........0000.00.e esne 774674 

2. Næturvinnuálag ..........0.0.00.00.000.0.. 125000 

  

    

11. gr. 

kr. kr. 

3. Álag á næturvinnu, aukavinna o. fl. .... 483000 
4. Einkennisfatnaður og tryggingar ...... 396700 
5. Bifreiðakostnaður ...........0.00000... 1030000 
6. Æfingaskáli og gufubaðstofa .......... 40000 
7. Kostnaður vegna kvenlögreglu ......... 27600 
8. Áhöld, námskostnaður o. fl. ........... 105000 

————— | 4552 198 

Ríkislögregla á Keflavíkurflugvelli: 
1. Laun lögregluþjóna ........0.0.0.0..00.. 2159092 
2. Áhættuþóknun ........0.0000.0.0 0. 140000 
3. Álag á næturvinnu og helgidagauppbót . 340000 
4. Einkennisfatnaður ..................... 340000 
5. Bifreiðakostnaður og tryggingar ........ 600000 
6. Fæðisstyrkur lögreglumanna ........... 344400 
7. Annar kostnaður ........000.0.0000.00... 180000 

— | 4103492 

Ríkislögregla utan Reykjavíkur og Kefla- 
víkurflugvallar: 
1. Laun lögregluþjóna ......00.0000000... 719308 
2. Áhættuþóknun .........0.2000....... 36000 
3. Einkennisfatnaður og tryggingar ....... 98700 
4. Álag á næturvinnu .............0..0... 74500 

— 928 508 

Kostnaður við sumarlöggæzlu á Siglufirði ........ 100 000 
Kostnaður við sumarlöggæzlu á Raufarhöfn ...... 75 000 
Kostnaður við sumarlöggæzlu á Seyðisfirði og 
Vopnafirði „.......00000000 000. nn 60 000 
Kostnaður við sumarlöggæzlu á Þórshöfn ........ 20 000 
Kostnaður við sumarlöggæzlu á Húsavík ......... 20 000 
Til sumarlöggæzlu í Neskaupstað .................. 20 000 
Til sumarlöggæzlu í Ólafsfirði ................... 10 000 
Kostnaður við sumarlöggæzlu á Skagaströnd ...... 10 000 
Til löggæzlu í Vestmannaeyjum á vetrarvertíð . 150 000 
Kostnaður við löggæzlu í Sandgerði á vertíðum . 20 000 
Til löggæzlu í Grindavíkurhreppi ................ 15 000 
Hluti ríkissjóðs af lögreglukostnaði í Reykjavík .. 2400 000 
Til kaupa á talstöðvum í bifreiðar ................ 35 000 
Ýmis annar lögreglukostnaður .................... 832 000 
Til löggæzlu í sveitum ..........0000000. 0... 0... 400 000 

13 751 198 
10. Til hegningarhúsa og vinnuhæla: 

Hegningarhúsið í Reykjavík: 
Laun .......0000000 000. 394902 

> Næturvinnuálag ............0000.000... 55000 
3. Annar kostnaður ....................-. 662000 

1111902 
— Framlag Reykjavíkurbæjar ......... 555951 

RN 555 951
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3. Aukavinna ...........00..0. 0... nn. 125000 
4. Annar kostnaður .........000.0000000... 1355000 

2379674 

— Tekjur .............000. 0000. 490000 
— 1889 674 

c. Fangaklefar lögreglustöðvarinnar í Reykjavík, % 
kostnaðar ................2000000 0... 98 000 

d. Til rekstrar vinnuhælis að Kvíabryggju .......... 900 000 
e. Kostnaður við önnur fangahús .................. 115 000 
f. Sjúkrakostnaður refsifanga ...................... 100 000 

——| 3658 625 
11. Til byggingar fangahúsa ................0.000.00000.. 475 000 
12. Kostnaður við sakamál og lögreglumál og málskostnaður | 1900 000 

-- Endurgreiddur málskostnaður .................... 250 000 
1650 000 

13. Til fangahjálpar samkv. ákvörðun dómsmálaráðherra . 210 000 
14. Kostnaður við siglingadóm samkvæmt lögum ......... 70 000 
15. Laun sjó- og verzlunardómsmanna ................... 160 000 
16. Kostnaður við störf setu- og varadómara ............ 220 000 
17. Kostnaður við meðdómendur í einkamálum .......... 50 000 
18. Til útgáfu norræns dómasafns ...........0.0000.0... 30 000 
19. Til kostnaðar við landhelgisgæzlu: 

a. Varðskipið Þór ...................00.0.0. 0. ene... 6 060 000 
b. Varðskipið Ægir .................00..000.. 000... 5 227 000 
c. Varðskipið Albert ..........0.0000..000 00... 3 464 000 
d. Varðskipið María Júlía ............0000000.00.... 3172 000 
e. Varðskipið Gautur ....................0.. 0... 2 305 000 
f. Varðskipið Sæbjörg ...........0.00000.00 00... 1919 000 

g. Fluggæglan ...............02.00000 00 nn nv 4 000 000 
h Kostnaður í landi og ýmis gæzla ................. 1823 000 
i. Varðskipið Óðinn ..................00.0.. 0. 7 430 000 

Teki 35 400 000 
== ÍekjUr.........0000 000 ss 1500 000 

20. Bifreiðaeftirlit ríkisins: 33 900 000 
a. Laun .................200000 00 ess 1185 015 
b. Annar kostnaður .............00000000. 00... 1300 000 

2 485 015 

— Tekjur .............0.20202 0000 n ses 2485 015 

21. Kostnaður við eftirlit á vegum: 
a. Laun .............00.e.eesesssss een setee 90 279 
b. Áhættuþóknun ...........00000000.. 00. 5417 
c. Annar kostnaður ...........000000.... ens 180 000 

22. Til húsameistara ríkisins: 215 696 
a. Laun ........200000000 0000 694 181 
b. Annar kostnaður .............2..00000.. 00... 680 000 
c. Eftirstöðvar kaupverðs bifreiðar byggingareftirlitsins 92 000 

1466 181 

= Tekjur af vinnu ..........000000000.. 00.00.0000. 300 000 
——! 1 166181    
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23. Til bindindisstarfsemi: 

a. Laun åfengisrådunautar ...........00..000.0.0.000.. 78 300 
b. Til áfengisvarnaráðs (enda samþykki dómsmálaráðu- 

neytið úthlutun fjárins) .........0000000000.0..0.0.. 700 000 
c. Til Stórstúku Íslands ..........0000000 000... 240 000 

d. Til Péturs Sigurðssonar erindreka: 
1. Laun ...........02000.0 0... 53377 
2. Ferðakostnaður .........000000.0...... 4650 

58 027 
1 076 327 

Samtals A. ... 77 451 522 

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

(fjármálaráðuneyti). 

I. Tollar: 

a. Tollstjóraembættið í Reykjavík: 
1. Laun .........0000 000... 4778704 
2. Lausavinna .........00000. 000... 668811 
3. Húsaleiga, ljós og hiti ................. 295000 
4. Símakostnaður og burðargjöld ......... 425000 
5. Annar kostnaður .........2.0000.0.0... 2200000 

b. Tollgæzla: 8367 515 

1. Í Reykjavík: 
a. Laun .........000000 00. 3560856 

b. Álag á næturvinnu ................. 170000 
c. Húsaleiga, ljós og hiti .............. 690000 
d. Símakostnaður .........00000000.0.. 70000 
e. Annar kostnaður ............2.00.0.. 2010000 

2. Á Keflavíkurflugvelli: 6 500 856 
a. Laun .........000000 00... 646072 
b. Álag á næturvinnu og helgidagauppbót 100000 
c. Einkennisfatnaður .................. 100000 
d. Hiti og ljós ........0.00000.......... 25000 
e. Fæðisstyrkur tollvarða ............. 89600 
f. Annar kostnaður ..........0000.0... 220000 
g. Kostnaður við tolleftirlit á varnar- 

stöðvum utan Keflavíkurflugvallar .. 280000 
1460 672 

3. Utan Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar: 
a. Laun ........00000000 00... 1064670 
b. Annar kostnaður ..........0.0000... 722000 

Il. Skattar: 1 786 670 18 115 713 

a. Ríkisskattanefnd: 
1. Laun ........0..0000.0 0000 385563 
2. Annar kostnaður .........0000000........ 188000 

—— 573 563 
b. Kostnaður við skattstofur ........00000000...0..00.. 6 800 000 
c. Millimatskostnaður ..........0.00.0.0..e ev... 275 000 

——! 7648563
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II. Eftirlit með sparisjóðum: 
a. Laun .............000.00 00 sas 52 274 
b. Ferðakostnaður ..............20000000. 0... 0... 5 000 

57 274 
IV. Eftirlit með opinberum sjóðum .............00..... 19 000 
V. Kostnaður við embættiseftirlitsferðir ................ 50 000 

VI. Innheimtulaun ............0.00..0.e sver 400 000 

Samtals B. ... 26 290 550 

C. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur. 

Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl. í þágu stjórnar- 
ráðsins og opinberra embætta ...........0.000000.... 1 700 000 

Samtals C. ... 1700 000     
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læknaskipunar og heilbrigdismåla er veitt (heilbrigdismålaråduneyti): 
  

Landlæknisembættid: 
a. Laun ..........20000eeeos sense. 

b. Annar kostnaður .........00000000 00.00.0000. 

Héraðslæknar: 
1. Laun .........0.0000 00 eeen 
2. Símakostnaður og burðargjöld .............. 

Kostnaður við framkvæmd laga um læknaráð . 

Ríkisspitalar: 
A. Landsspítalinn: 

1. Laun: 

a. Föst laun .......... 11810430 

b. Bifreiðastyrkir ...... 219000 
——— 12029430 

2. Matvörur .......0000 0000... 3300000 
3. Ljósmæðraskólinn ............... 212000 
4. Til blóðsegavarna ............... 200000 
5. Annar kostnaður ................ 10126000 

25867430 

— Tekjur .......00000000 0000... 12700000 
Rekstrarhalli ... 

B. Landsspitalinn, viðbygging: 
1. Laun: 

a. Föst laun ............ 654720 

b. Bifreiðastyrkir ........ 18000 
— 672720 

2. Matvörur .......20000. 0... 100000 
3. Annar kostnaður ..............>.. 262000 

1034720 

— Tekjur .......000200000 000... 280000 
Rekstrarhalli ... 

C. Fæðingardeild Landsspitalans: 
1. Laun: 

a. Föst laun ............ 4114336 

b. Bifreiðastyrkir ........ 51000 
— 4165336 

2. Fæðiskostnaður ............00.2... 950000 
3. Annar kostnaður ................. 3681500 

8796836 

— Tekjur .........0000000.0.. 0... 4205000 
Rekstrarhalli ... 
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216 199 
140 000 

—.—— 356 199 

4 743 298 
100 000 

4 843 298 

72450 

13 167 430 

754 720 

4 591 836  



261 1960 

  

  

    

12. gr. 
80 

kr. kr. 23. des. 

. Hjúkrunarkvennaskóli Íslands: 
1. Laun ........2.00000 0... 1158366 

2. Fæðiskostnaður .................- 90000 

3. Annar kostnaður ................. 535000 

1783366 
— Tekjur ...........0.0000 000... 300000 

——— 1483 366 

. Heilsuhælið á Vífilsstöðum: 

1. Laun: 

a. Föst laun ............ 3878739 

b. Bifreidastyrkir ........ 33000 
3911739 

2. Matvörur .......00000 0... 1352000 
3. Annar kostnaður ............0... 3228000 

8491739 
— Tekjur ..........00000 00. 3500000 

Rekstrarhalli 2. .—— 4 991 739 

. Heilsuhælið í Kristnesi: 
1. Laun: 

a. Föst laun ............ 1300000 
b. Bifreiðastyrkir ........ 24000 

1324000 
2. Matvörur ........000 000... 500000 

3. Annar kostnaður ................. 666000 

2490000 
— Tekjur ...........0.000000 0000... 1540000 

Rekstrarhalli ...—— 950 000 

. Geðveikrahælið á Kleppi: 
1. Laun: 

a. Föst laun ........... 6963869 

b. Bifreiðastyrkir ....... 33000 
6996869 

2. Matvörur .........000000........ 2280000 
3. Annar kostnaður ................ 3766000 

13042869 
— Tekjur .........0000 00 10650000 

Rekstrarhalli ...—— 2 392 869 

. Holdsveikraspitalinn í Kópavogi: 
1. Laun ..........0.0000 000... 325200 
2. Matvörur ........02.00 00... 40000 
3. Annar kostnaður ................. 100000 

465200 
— Tekjur ...........0000000.0......... 12200 

Rekstrarhalli ...—.—— 453 000 
A33
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I. Fávitahælið í Kópavogi: 
1. Laun ..........0.00. 000. 2483476 
2. Matvörur ...........020000.0000... 697000 
3. Annar kostnaður ................. 900000 

4080476 
Tekjur .............000 00. 3450000 

Rekstrarhalli 2. .—— 630 476 

J. Blóðbankinn: 
1. Laun „..........00..00 00. 340050 
2. Annar kostnaður ............... …… 250000 

590050 
— Tekjur ............0.0000 0... 279000 

— 311 050 
29 726 486 

Rannsóknarstofa háskólans: 
1. Laun: 

a. Föst laun ............000000.000... 1624054 
b. Bifreiðastyrkir ................... 57000 

— | 1681054 

2. Annar kostnaður ................2.02..000.0..0. 930 000 

2611 054 
=— Tekjur af rannsóknum ..........000000000... 1256 000 

————| 1355 054 
Rekstrarstyrkur til sjúkrahúsa samkv. lögum ... 4 300 000 
Rekstrarstyrkur til St. Jósefsspítalanna í Reykja- 
vík og Hafnarfirði og Franciskussjúkrahússins i 
Stykkishólmi, 10 kr. á legudag, allt að .......... 825 000 
Styrkur til heilsuverndarstöðva í kaupstöðum, gegn 
tvöföldu framlagi annars staðar að: 
a. Reykjavík ..............0200000 0... nv... 1500 000 
b. Aðrir kaupstaðir ..............0..02200.0000.0.. 300 000 

——| 1800000 
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 byggingar sjúkrahúsa, sjúkraskýla og 
læknisbústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa ...... 5 275 000 
Til héraðshjúkrunarkvenna .............0000.... 35 000 

. Embætti skólayfirlæknis: 
a. Laun ..........200000.00 00 eeen ee en 92323 
b. Annar kostnaður ........0.0000000...0..0..0.. 36 000 

128 323 
. Til ónæmisaðgerða samkvæmt lögum nr. 36/1950 40 000 
. Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum sóttvarnarlaga, 

nr. 34 12. apríl 1954 ...........0000000.00 00... 50 000 
. Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum farsóttalaga, 

nr. 10/1958 ........0200000 0000 00 enn... 25 000
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Til lækningaferða sérfræðinga .................. 30 000 
Til læknisvitjanasjóða samkv. lögum nr. 59 4. júlí 
1942 „00.00.0000... 30 000 
Til námsferða héraðslækna og annarra embættis- 
lækna eftir úthlutun landlæknis ................ 50 000 
Til norrænu lyfjaskrárnefndarinnar ............ 11625 
Kostnaður vegna laga nr. 27/1945, um eyðing á 
rottum .........000020 000 200 000 
Til umbúðasmíði vegna fatlaðra ................ 36 000 
Styrkur til ýmissa sjúklinga, eftir úthlutun trygg- 
ingaráðs, að fengnum tillögum landlæknis, gegn 
tvöföldu framlagi frá Tryggingastofnun ríkisins 150 000 
Hluti ríkissjóðs af launum ljósmæðra (áætlað) .. 813 000 
Matvælaeftirlitið: 

1. Laun ..........0000000 0000... 132 651 
2. Annar kostnaður ..............000000.... 265 000 

——.— 397 651 
Til námskeiða fyrir embættislækna ............ 31 000 
Tillag til World Health Organization ............ 227 100 
Til heilsuhælis Náttúrulækningafélags Íslands, 
byggingarstyrkur ..............20200000....0....... 100 000 

Samtals ... 50 908 786       
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Til samgöngumála, veðurþjónustu o. fl. er veitt (samgöngumálaráðuneyti): 

I. Stjórn 

  

A. Vegamál. 

og undirbúningur vegagerða: 
1. Laun ..........220000000eeeeen 
2. Ferðakostnaður verkfræðinga og til aðstoðar og 

mælinga ...........0.0000 00... 0. en. 

=- Fært á ýmis verk af ferðakostnaði og laun- 
um verkfræðinga .........0.000000000. 0. 0...0.. 

3. Annar skrifstofukostnaður .................… 

II. Þjóðvegir: 
a. Til nýrra akvega: 

Grindavíkurvegur ............... 150000 
Kjósarskarðsvegur .............. 160000 
Skorradalsvegur ................ 110000 
Mófellsstaðavegur .............. 95000 
Skálpastaðavegur ............... 80000 
Flókadalsvegur ................. 75000 
Reykdælavegur ................. 50000 
Hálsasveitarvegur .............… 50000 
Svinadalsvegur ................. 60000 
Melasveitarvegur ............... 20000 
Hvalfjarðarvegur ............... 250000 
Hvítársíðuvegur ................ 80000 

. Þverárhlíðarvegur .............. 150000 
Álftanesvegur .................. 55000 

. Króksvegur ..........0.0.0..0.... 50000 
Þverholtavegur ................. 85000 

. Grímsstaðavegur ............... 75000 
Sauravegur .........0.0000.0.0.. 50000 
Staðarhraunsvegur ............. 50000 

. Hítarnesvegur .................. 30000 
- Hnappadalsvegur (Hlíðarvegur) .. 20000 
. Skógarnesvegur ................ 25000 
. Lýsuhólsvegur ................. 30000 
Ólafsvíkurvegur ................ 90000 

. Útnesvegur -..........0..000... 200000 
. Eyrarsveitarvegur .............. 280000 
. Framsveitarvegur .............. 50000 
Borgarlandsvegur ............... 30000 

. Skógarstrandarvegur á Snæfells- 
nesi 2...0.0000000 nn 115000 
Skógarstrandarvegur innan Dala- 
SýSlu .......000000 0... 110000 

. Miðdalavegur .................. 25000 
Hörðudalsvegur ................ 20000 

. Haukadalsvegur ................ 80000 

kr. kr.   

2 056 898 

1400 000   

3 456 898 

1 085 000 

2 371 898 
1 100 000 
  

    

3 471 898



  

. Tjörnesvegur og Þingeyjarsýslu- 
braut milli byggða ............. 200000 

. Þingeyjarsýslubraut sunnan Húsa- 
Vikur .....0...0000 0000. 105000 
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Laxárdalsvegur ................ 60000 
. Vesturlandsvegur ............... 135000 
. Klofnings- og Skarðsstrandar- 

VEZUT .......0000 0000 295000 
. Staðarhólsvegur ................ 30000 

Heydalsvegur .................. 150000 
Reykhólavegur ................. 215000 

. Bæjarnes- og Svínanesvegur „... 40000 
. Fjarðarhlíðarvegur ............. 40000 
. Barðastrandarvegur ............ 190000 
- Rauðasandsvegur ............... 45000 
. Örlygshafnarvegur .............. 145000 
. Kollsvíkurvegur ................ 40000 
. Bíldudalsvegur á Mikladal ...... 230000 
. Hvammseyrarvegur ............. 110000 
. Vestfjarðavegur .„............... 500000 
. Hjarðardalsvegur ............... 100000 
. Flateyrarvegur ................. 50000 
. Suðureyrarvegur ................ 300000 
. Fjarðavegur .................... 100000 
. Snæfjallastrandarvegur .......... 100000 
. Ögurvegur ............0........ 575000 
. Vatnsfjarðarvegur .............. 20000 
. Reykjarfjarðarvegur ............ 390000 
. Selstrandarvegur ............... 100000 

Strandavegur „.................. 150000 
. Vatnsnesvegur .................. 200000 
. Hlíðardalsvegur ................ 40000 
. Austursíðuvegur ................ 130000 
. Fitjavegur ..................... 45000 
. Þorgrímsstaðadalsvegur ........ 15000 
Vatnsdalsvegur ................. 280000 

. Reykjabraut ................... 70000 
. Svartårdalsvegur ............... 150000 
. Skagafjarðarvegur .............. 175000 
. Efribyggðarvegur ............... 100000 
. Hólavegur ..................... 200000 
. Hofsósvegur # .................. 240000 
. Siglufjarðarvegur .............. 500000 
. Ólafsfjarðarvegur .............. 100000 
. Múlavegur ........0000.00...... 300000 

Hrísavegur ...............0...... 100000 
Hörgárdalsvegur innri .......... 130000 
Fnjóskadalsvegur eystri ........ 250000 

. Fnjóskadalsvegur vestri ........ 100000 
. Kinnarvegir .................... 150000 

Austurhlíðarvegur .............. 50000 
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82. Hólsfjallavegur ................. 85000 
83. Kelduhverfis-,  Kópaskers- og 

Raufarhafnarvegur til Þistilfjarð- 
ar og Þistilfjarðarvegur ........ 400000 

84. Langanesvegur utan Heiðar ..... 55000 
85. Sandvíkurheiði ................. 190000 
86. Vopnafjarðarvegir .............. 200000 
87. Jökuldalsvegur efri ............. 70000 
88. Jökuldalsvegur eystri ........... 90000 
89. Hróarstunguvegir ............... 100000 
90. Upphéraðsvegur ................ 115000 
91. Hólalandsvegur ................ 160000 
92. Seyðisfjarðarvegir .............. 90000 
93. Fjarðarheiðarvegur ............. 150000 
94. Austurlandsvegur .............. 270000 
95. Skógavegur .................... 100000 
96. Mjóafjarðarvegur „.............. 95000 
97. Viðfjarðarvegur í Helgustaðahr. 75000 
98. Fáskrúðsfjarðarvegur ........... 140000 
99. Stöðvarfjarðarvegur ............ 310000 

100. Breiðdalsvegir .................. 100000 
101. Berufjarðarvegur ............... 130000 
102. Geithellnavegur ................ 130000 
103. Almannaskarðsvegur ........... 135000 
104. Myýravegur ............00..0.. 200000 
105. Suðursveitarvegur .............. 140000 
106. Öræfavegur ............0........ 80000 
107. Meðallandsvegur ............... 300000 
108. Holtavegur ..................... 60000 
109. Mýrdalsvegur .................. 100000 
110. Suðurlandsvegur ............... 100000 
111. Oddavegur ...............0...... 35000 
112. Rangárvallavegur efri .......... 190000 
113. Landvegur .............000000... 25000 
114. Þykkvabæjarvegur .............. 50000 
115. Heiðarvegur .................... 320000 
116. Ásvegur ...........0............ 100000 
117. Laugardalsvegur ............... 150000 
118. Grafningsvegur ................ 270000 
119. Sólheimavegur ................. 60000 
120. Hamarsvegur .................. 70000 
121. Þingvallavegur ................. 500000 

16 480 000 
b. Viðhald .............000.0. 000 52 000 000 
c. Til endurbyggingar þjóðvega ................ 800 000 

d. Til millibyggðavega: 

1. Austurvegur ..................... 1900000 
2. Hvalfjarðarvegur ................ 400000 
3. Heydalsvegur .................... 200000 
4. Fróðárhreppsvegur (Búlandshöfði) 500000 
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5. Eyrarsveitarvegur „.............. 100000 
6. Vestfjarðavegur ................. 1000000 
7. Siglufjarðarvegur ytri ........... 200000 
8. Múlavegur .................0.... 300000 
9. Norðurlandsvegur ............... 400000 

10. Fnjóskadalsvegur ................ 300000 
11. Tjörnesvegur .................... 200000 
12. Raufarhafnarvegur (Hálsavegur) . 100000 
13. Sandvíkurheiðarvegur (Vopnafj.) . 100000 
14. Austurlandsvegur vestan Lagar- 

fljóts 200... 300000 
15. Austurlandsvegur austan Lagar- 

fljóts ......000 00 600000 
16. Suðurlandsvegur ................ 100000 

6700000 
— Vegagjald af benzini 6700000 

e. Til vegagerðar á Mýrdalssandi .............. 4 300 000 
——| 73580 000 

III. Til brúargerða: 
1. Hítará á Stykkishólmsvegi, Snæf. .......... 840 000 
2. Norðurá hjá Króki, Mýr. .........0..0...... 725 000 
3. Holtsá á sýsluv., Bard. ............0....00... 500 000 
4. Rakknadalsá, Bard. ............20..00000.0.. 325 000 
5. Gljúfurá á Ögurv., N.-Ís. ......00000.00.0... 360 000 
6. Víðidalsá hjá Kolug., V.-Hún. .............. 825 000 
7. Hlíðará, A.-Hún. ..............0000 00... 375 000 
8. Jökulsá eystri, Skagaf. ..................... 500 000 
9. Sæmundarhlíðará, Skagaf. .................. 125 000 

10. Sandá í Þistilf., N.-Þing. .................... 1 200 000 
11. Fossá í Jökulsárhlíð, N.Múl. .............. 225 000 
12. Vatnsdalsá í Skriðdal, S.-Múl. .............. 370 000 
13. Gjádalsá í Lóni, A.-Skaft. .................. 585 000 
14. Skaftá hjá Skaftárdal, V.-Skaft. ............ 380 000 
15. Skillandsá í Laugardal, Árn. ................ 545 000 
16. Ölfusvatnsá í Grafningi, Árn. .............. 365 000 
17. Smábrýr ...........20000.. ess 3 035 000 

— 11 280 000 
IV. Til endurbyggingar gamalla brúa .............. 1425 000 
V. Fjallvegir ................0..000 venneenee 835 000 
VI. Til áhalda: 

1. Til verkfærakaupa ........000000. 000... 95 000 
2. Til kaupa á vegavinnuvélum ................ 1450 000 
3. Til bókasafns verkamanna .................. 10 000 

1555 000 

VII. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 102/1933 .... 3 300 000 
VIII. Til ræktunarvega ...........0.0.0..000 000... 68 000 

IX. Til nýbýlavega ...........0000.. 00 000. 200 000 
X. Til steyptra og malbikaðra vega í kaupstöðum og 

verzlunarstöðum af bifreiðaskatti ............... 95 000



1960 

80 

23. des. 

268 
13. gr. 
  

XI. Til ferjuhalds ...........22000000 000... 00... 
XII. Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu handa 

ferðamönnum .......00.e.s ses... 

XIII. Til verkstjóranámskeiðs .......0.020000 0... 0... 
XIV. Til fyrrverandi vegaverkstjóra og vegaverk- 

stjóraekkna, eftir tillögum vegamálastjóra ...... 
XV. Iðgjöld til slysatryggingar ..................... 
XVI. Gjöld samkv. lögum nr. 16/1943, um orlof verka- 

MANNA #2... 

XVII. Atvinnuleysistryggingagjöld .................... 

Samtals A. ... 

B. Samgöngur á sjó. 

I. Skipaútgerð ríkisins ............2.200000. 0... 0... 
II. Til flóabáta og vöruflutninga ...........00000000.. 

Skipaútgerð ríkisins hefur yfirumsjón með ferðum 
flóabáta, sem fara eftir fastri áætlun. Skilyrði fyrir 
greiðslu styrksins er, að fyrir liggi efnahags- og 
rekstrarreikningur 1960 frá útgerð þessara báta, ef 
styrkupphæð til þeirra það ár hefur numið yfir 1000 
kr. Ferðaáætlun 1961 og flutningsgjaldskrá sé sam- 
þykkt af póst- og símamálastjórninni og Skipaút- 
gerð ríkisins og reikningar ársins sendir henni, enda 
athugi hún, hversu rík sé þörf á ferðum hvers þess 
báts, er styrks nýtur úr ríkissjóði. Skip og bátar, sem 
njóta styrks úr ríkissjóði, eru skyldir til að flytja 
póst endurgjaldslaust, sé þess krafizt. 

Eigi skal styrkurinn greiddur að fullu, fyrr en skil- 
ríki hafa legið fyrir Skipaútgerð ríkisins um afkomu 
hlutaðeigandi báta á styrktímabilinu, þeirra er varan- 
legum samgöngum halda uppi á ákveðnu svæði, svo 
að sýnt sé, að styrksins hefur verið þörf, eins og hann 
var ákveðinn. 

Samtals B. ... 

C. Vitamál og hafnargerðir. 

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

a. Föst laun .......0000000 000... 1410362 

b. Aukavinna ........00000 00... 13669 

1484031 
—- hluti af launum verkfræðinga o. fl. 
færður á hafnir .............20.000.00.0... 475000 

2. Annar skrifstofukostnaður .................0.0... 
3. Ferðakostnaður og fæðispeningar ............... 

II. Til undirbúnings 10 ára áætlunar um hafnargerðir . 

kr. kr. 
  

15 000 

135 000 
10 000 

120 000 
300 000 

1750 000 
160 000 

  

98 299 898 
  

  

  

  1009 031 
340 000 
75 000   

10 000 000 
4 058 000 

14 058 000 

1424031 
150 000
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Laun vitavarða: 
a. Föst laun ...............2.0..00 0000. 650 000 
b. Aukagæzla og aðstoð ..............0000000...0.. 90 000 

740 000 

Rekstrarkostnaður vitanna: 
a. Vitaskipið ...............000220000 000... 1750 000 
b. Vitarnir ..................0022 0... 0... 2 200 000 

— 3950 000 
Viðhald og endurbætur vitanna .................... 550 000 
Sjómerki og viðhald sæluhúsa .................... 275 000 
Til áhalda ............202002200 0000 1450 000 
Til hafnarmannvirkja og lendingarbóta: 

1. Akranes ..........202200000 0000 700 000 
2. Akureyri ..........2000000 000. 200 000 
3. Akureyri (dráttarbraut) .................0000.. 500 000 
4. Blönduós ..........0200000 0000 100 000 
5. Bolungavík ...........000000 000... 700 000 
6. Breiðavík ..........002002000 2000 25 000 
7. Búðareyri, Reyðarfirði ........................ 300 000 
8. Dalvík ...........20000000 0... 500 000 
9. Djúpivogur .........0.20022 0020 50 000 

10. Eskifjörður .............00..000 000... 100 000 
11. Flatey á Skjálfanda ...........2.00.00 00... 0... 100 000 
12. Gerðavör i Garði ...........0.20000000.. 0... 150 000 
13. Hafnarfjörður .............0..0200.00 000... 700 000 
14. Hafnir í Höfnum ...........0000.000 0000... 100 000 
15. Haganesvík ............0.0.00.0 000... 50 000 
16. Hellissandur ..............0000. 00... 100 000 
17. Hnífsdalur ..............202000 000... 200 000 
18. Hólmavík ............2000000 00. n 400 000 
19. Húsavík ...........0000000 000 .0n nes 325 000 
20. Höfn í Hornafirði ................2...2..00.0... 500 000 
21. Ísafjörður ..........0.0..000 0. 500 000 
22. Járngerðarstaðir ..............00000000 0... 0... 250 000 
23. Kópasker ........2200.200000 2200. 125 000 
24. Kópavogur .......002000000 000... 100 000 
25. Neskaupstaður .............02.0000. 00. 0... 500 000 
26. Ólafsfjörður ..........2...200.0 0... n 500 000 
27. Ólafsvík ...........00.0000 00. 200 000 
28. Sandgerði ...........0.20000 00... sn 250 000 
29. Sauðárkrókur ............00000000 0000... 300 000 
30. Siglufjörður ............0.2.0002 000... 500 000 
31. Stokkseyri .........0200000. 0. sn 100 000 
32. Stykkishólmur ...........22000000 000... 300 000 
33. Súðavík ...........0.000.200000 00... 100 000 
34. Suðureyri „........000.0000. 0... 500 000 
35. Tálknafjörður ...........000000 00... 275 000 
36. Vestmannaeyjar ...........0020000 0... 0... 700 000 
37. Vogar .......0...0000 00. 50 000 
38. Vopnafjörður .............020200200 000... 100 000 
39. Þingeyri .........00020000 0000 300 000 

A 34
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40 Þorlákshöfn .........0002000000 0. een 300 000 
41. Þórshöfn .........2.00000.0.ee enn 500 000 
42. Melgraseyri ......0...00000 000. 100 000 
43. Ýmsar lendingarbætur ...........0....00..0..0.0.00. 150 000 
44. Landshöfn í Rifi .........00.200000 0000... 700 000 
45. Landshöfn í Keflavík ..........0.0200000 00... 300 000 

13 500 000 

Til hafnarbótasjóðs ........0.000000 0000... 3 500 000 
Til dýpkunarskipsins Grettis til greiðslu á rekstrar- 
halla undanfarinna ára (þriðja greiðsla) ........... 533 000 

Til kaupa á olíukyndingartækjum í dýpkunarskipið 

Gretti (fyrsta greiðsla af þremur) .......00..0.00.0.. 250 000 

Samtals C. ... 26 322 031 

D. Flugmál. 

Stjórn flugmála: 
Skrifstofukostnaður: 
a. Laun ........0.200000 000... 671353 
b. Aukavinna ......0.0000000. 000... 200000 
c. Annar kostnaður ..........0000000... 1017000 

— | 1888 353 

— Endurgreitt vegna alþjóðaflugþjónustunnar .. 600 000 8 8 bj 8bj 1288 353 

Reykjavikurflugvållur: 
1. Flugvallarstjórn, laun .....0000000000 000... 154 261 

2. Slökkviliðsdeild: 
a. Laun .......00020000 0000. 614714 
b. Aukavinna .......0.000000. 000... 135000 
c. Álag á næturvinnu og áhættuþóknun . 158000 
d. Annar kostnaður .........0.0000000.. 195000 

—- 1102714 

3. Vélaverkstæði: 
a. Laun .........20000000 0000 202176 
b. Aukavinna ......0000000 000... 65000 
c. Laun vélvirkja og tímakaupsmanna .. 720000 
d. Efni og varahlutir .................. 1135000 
e. Benzin og olíur ...........0.0.000.0.. 585000 
f. Annar kostnaður .......000000000.000.. 116000 

2823176 
— Seld vinna og akstur ................ 2823176 

4. Trésmíðaverkstæði: 
a. Laun .......0.0200000 0000. 124465 
b. Laun trésmiða og aðstoðarmanna .... 315000 
c. Efni og verkfæri ........0.0.00....... 252000 
d. Annar kostnaður .........0.00.0.00... 103000 

794465 

— Seld vinna .......00000000 00... 794465  
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5. Vidhald og vardveizla mannvirkja: 
a. Laun verkstjóra ..........0.0..0002.. 73624 
b. Aukavinna .........0.000000000 0... 35000 
c. Laun verkamanna ................... 1160000 
d. Efni, aðkeypt vinna, viðgerðir o. fl. .. 1920000 
e. Malbikun flugbrauta ................ 542000 
f. Færsla flugbrautarljósa ............. 100000 

— 3 830 624 
6. Rafmagnsdeild: 

a. Laun .........0022.0000 00... 64276 
b. Laun rafvirkja .......0.0000.00 00. 66567 

c. Annar kostnaður .................. =. 187000 

317843 
— Seld vinna og efni .................. 100000 

— 217 843 
7. Annar kostnaður .........2.00000000 0... 0... 500 000 

5 805 442 
III. Keflavíkurflugvöllur: 

1. Skrifstofukostnaður: 
a. Laun ...........200200 000... 301511 
b. Annar kostnaður .............0....... 300000 

2. Flugumferðarstjórn: 601 511 
a. Laun ..........2.020.00000 0000... 1110152 
b. Álag á næturvinnu og aukavinna .... 414000 
c. Annar kostnaður .................... 825000 

. — 2 349 152 
3. Flugumsjón: 

a. Laun ..........0.002200 000... 763515 
b. Álag á næturvinnu og aukavinna .... 352000 
c. Annar kostnaður .................... 302000 

—— | 1417515 
4. Flugvélaafgreidsla: 

a. Laun ..........0020020 0000. 1185372 
b. Álag á næturvinnu og aukavinna .... 458000 
c. Laun afgreiðslumanna ............... 1420000 
d. Annar kostnaður .................... 710000 

5. Flugvirkjadeild: 3 773 372 
a. Laun flugvélavirkja ................. 762000 
b. Efni og annar kostnaður ............ 455500 

—— | 1217500 
6. Tryggingargjöld ..............0.0200... 0... 0... 141 000 
7. Viðhald húsa og rekstur rafstöðva ............ 450 000 
8. Annar kostnaður ...........22000.0.0... 0... 265 000 

10 215 050 
IV. Aðrir flugvellir og sjóflughafnir: 

a. Laun ............202000000 sess 214 448 
b. Snjómokstur ............000000... 0... 200 000 
c. Ferðakostnaður og mælingar flugvalla .......... 50 000 
d. Annar kostnaður „,.,,.,,...00.2000.00 00... 2 200 000 

——! 2664448
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V. Flugöryggisþjónustan: 
A. Framkvæmdastjórn: 

1. Laun ..........000000 0000 0. 85311 
2. Annar kostnaður .........00.0000.... 67500 

152 811 

B. Flugumferðarstjórn: 
1. Upplýsingaþjónustan: 

a. Laun .......0.20.02000. 000. 126957 
b. Annar kostnaður ................. 40000 

166 957 

2. Flugumferðarstjórn, Reykjavík: 
a. Lam ......0002000 000 827400 
b. Álag á næturvinnu og aukavinna .. 547000 
c. Annar kostnaður ...........0...... 330000 

— | 1704400 

3. Flugumferðarstjórn, Akureyri: 
a. Laun ........020000000 00... 196137 
b. Aukavinna ......20000000.000.00. 75000 
c. Annar kostnaður ................. 150000 

421 137 

4. Flugumferðarstjórn, Vestmannaeyjum: 
a. Laun .......00.0000000. 0. 137900 
b. Aukavinna .......0.000000.....0.. 50000 
c. Annar kostnaður ...........0..22... 58000 

245 900 

5. Flugumferðarstjórn, Egilsstöðum: 
a. Laun .......000000000 00... 68950 
b. Aukavinna ......0000000 000... 40000 
c. Annar kostnaður ................. 40000 

148 950 

C. Flugfjarskiptistöðvar og radiovitar: 
1. Radiodeild — stjórn, laun ..........0......... 147 248 
2. Viðhald stöðvanna: 

A. Radioverkstæði, Reykjavík: 
a. Laun .......00000000 000. 592504 
b. Efni og varahlutir ............ 420000 
c. Ferðakostnaður og aukavinna .. 340000 

1352504 

— Selt efni og vinna ............. 980000 
372 504 

B. Radioverkstæði, Akureyri: 
a. Laun .......00000000 00... 68950 
b. Efni og varahlutir ............ 105000 
c. Ferðakostnaður og aukavinna .. 55000 

228950 
— Seld vinna og efni ............ 75000 

—— 153 950 
C. Radioverkstædi, Egilsstöðum: 

a. Laun „.......00000000........... 64276 
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b. Efni og varahlutir ............ 40000 
c. Ferðakostnaður og aukavinna .. 55000 

— 159 276 
3. Rekstur stöðvanna .......0.000000.. 1415000 

— Áætlað alþjóðlegt framlag ........ 900000 
—-. 515 000 

4 188 133 
Kostnaður við alþjóðaflugmálastofnunina og flug- 

málaráðstefnur: 
1. Framlag til ICAO .........000000000. 0... 0... 200 940 
2. Ferðakostnaður ........0.cc0.0ccee0 00... 250 500 

3. ICAO-deild: 
a. Laun ........00000020 000 nn nn 78300 
b. Annar kostnaður ..............0...... 30000 

108 300 
559 740 

Þjálfun starfsmanna í flugvallarekstri .............. 175 000 
Styrkir til námsmanna og starfsemi áhugamanna .. 250 000 

Loftferðaeftirlit: 
a. Laun ........2000000 0 ne. 149586 
b. Til flugskráningar ..................... 115000 
c. Annar kostnaður .........0.0000000... = 124500 389 086 

— Tekjur ..........0000000 000... 20 000 
- 369 086 

Alþjóðaflugþjónustan: 
1. Flugumferðarstjórn ........0..00000 00... 00... 3 616 233 
2. Fjarskiptaþjónustan ........00000000.0. 00.00.0000. 14 640 248 
3. Veðurþjónustan ...........000000 0. nn... 0... 5 654 000 

23 910 481 
—- Alþjóðatillag ...........00000000 0... 0... 0... 21 878 090 

———| 2032391 
Framlag til ICAO vegna veðurathugunarskipa á 
Norður-Atlantshafi .........00000000 00... 0... 0... 640 000 
Veðurþjónusta á Grænlandi ..........0.020000.000.. 1 907 500 

30 095 143 
Tekjur af flugvöllum eru áætlaðar: 

1. Af Reykjavíkurflugvelli ..........0.0.000.00.00.0.0..0.. 2 500 000 
2. Af Keflavíkurflugvelli ...........0.000000.00.0......0.. 16 402 600 
3. Af öðrum flugvöllum ........0000000 00... 0... 0... 200 000 

19 102 600 

Samtals D. ... 10 992 543 

E. Veðurþjónusta. 

1. Almenn veðurþjónusta: 
A. Yfirstjórn og skrifstofa: 

a. Laun „.........00.00 sn 330675 

b. Aukavinna ........000.00. 00... 30000 

ce. Annar kostnaður .........0000.0.0000...... 250325 

    611 000   
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B. Vedurstofan å Reykjavikurflugvelli: 
a. Laun ..........000200 000. s. nn 677820 

b. Aukavinna .......00000000 0. 235000 

c. Þóknun veðurathugunarmanna ......... 364324 
d. Annar kostnaður .........00000000000... 1000000 

—— 2 277 144 

C. Loftskeytadeild: 
a. Laun .........000.00 0... 243118 
b. Aukavinna ........00000 0000... 108000 
c. Annar kostnaður ...........00000...0.... 159000 

—— 510 118 

D. Veðurfarsdeild: 
a. Laun .........000000. 00. 237822 

b. Aukavinna ........0.00000. 0... 65000 

c. Þóknun til veðurathugunarmanna ...... 105178 
d. Annar kostnaður ..........200000..0.00... 350000 

— 758 000 

E. Áhaldadeild: 
a. Laun ........22000 0000 n sn 246586 

b. Aukavinna .......0000000.0. 0. 20000 
c. Veðurathugunaráhöld ................... 130000 
d. Annar kostnaður .........00200000..0..00.. 119000 

— 515 586 

F. Jarðeðlisfræðideild: 
a. Laun ........00000 000 78300 

b. Aukavinna ........22000 000... 20000 

c. Jarðskjálftamælingar utan Reykjavíkur . 12745 
d. Annar kostnaður ........000.00000......0.. 65955 

e. Ozonmælingar .........02000000 0000... 30000 
— 207 000 

G. Bóka- og skjalasafn: 
a. Aukavinna .......000000 sen 35500 

b. Annar kostnaður .........0.000000000..... 92000 

——— 127 500 

5 006 348 
—- Endurgreitt vegna flugveðurþjónustu ............ 599 000 

—| 4407 348 
. Tillag til alþjóðaveðurrannsóknarstofnunarinnar ...... 45 000 

Veðurþjónusta vegna millilandaflugs: 

A. Veðurstofan á Keflavíkurflugvelli: 

a. Laun ..........000 00... 1144016 

b. Aukavinna .......0.000000. s.n 601000 

c. Þóknun veðurathugunarmanna ......... 234875 
d. Annar kostnaður .........00000000..0.0.. 1270609 

— 3 250 500 
B. Háloftaathugunarstöðin á Keflavíkurflugvelli: 

a. Laun ......0.0000. ens 542252 
b. Aukavinna og næturálag ............... 294000 
c. Annar kostnaður .........2.0000.0.00...00.. 228748 

— 1065 000
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C. Loftskeytadeild å Reykjavikurflugvelli: 
a. Laun ........0000000 00... 364678 
b. Aukavinna og næturálag ............... 162000 
c. Annar kostnaður .........0.0000000.000.. 306322 

—- 833 000 

D. Óbeinn kostnaður samkvæmt samningi ............. 505 500 

Fært á 13. gr D. X. 3. ....00000000 0000 n. er 5 654 000 

Samtals E. ... 4 452 348 
F. Ýmis mál. — 

Ferdaskrifstofa rikisins: 
1. Skrifstofukostnadur: 

a. Laun ..........020.00 00... 465122 
b. Aukavinna .......00000000 0000... 100000 
c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ...... 60000 
d. Annar kostnaður ..........200.0000... 270000 

895 122 

2. Landkynning ............00000 0000... 500 000 
3. Þátttaka í landkynningarstarfsemi Norðurlanda- 

þjóða .........000.00.0. 0. 200 000 
4. Kostnaður á Keflavíkurflugvelli ................ 40 000 
5. Hóteleftirlit ...................000.0. 00... 20 000 
6. Upplýsingaskrifstofa á Akureyri ................ 20 000 
7. Áhöld ..........00000 0000 ner 5 000 

1680 122 

— Tekjur ...........0..0.00 0... ner 1 100 000 
— 580 122 

Skipaskoðun ríkisins: 
1. Laun .........200000 0000 ee ens 844 385 
2. Þóknun til skipaskoðunarmanna, sem ekki eru á 

föstum launum úr ríkissjóði (áætlað) .......... 130 000 
3. Ferðakostnaður ...........2.0000000 00... .0....... 80 000 
4. Annar kostnaður ...........00000.0..0. 00... 0... 400 000 

1454 385 
— Tekjur ...........2.2020000 0000... 1300 000 

Stýrimannaskólinn: 154 385 
1. Laun .........200.000c000.eneeeenn resee 404 351 
2. Stundakennsla og prófkostnaður ................ 311 000 
3. Húsaleiga .........0.20020000..0n ene 129 000 
4. Hiti, ljós og ræsting ...........00000000 00... 180 000 
5. Til áhaldakaupa .........000000 000. 0... 115 000 
6. Til námskeiða utan Reykjavíkur ................ 180 000 
7. Annar kostnaður ............0000000 0... 0... 52 000 

Sjómannaskólahúsið: 1371 361 
Húsvarzla og reikningshald: 
1. Laun .........20.00000eeeeeeess sn 62 000 
2. Annar kostnaður ........00.0000000 0000... 0... 989 000     1051 000 
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—- Endurgreiddur kostnaður af hita og 
rTÆæstingu ..........2.2000000 0... 556000 
Húsaleiga .............020000 0... 495000 

00 | 1051 000 

V. Til matsveina- og veitingaþjónaskóla .............. 507 000 
VI. Til landmælinga: 

1. Laun ........0.20200 0000 nn sr 78 300 

2. Annar kostnaður ..............0.000000..... 0... 500 000 

— 578 300 
VII. Til sjómælinga og sjókortagerðar: 

1. Sjómælingar: 
a. Laun .........200000000. 0... 0... 35180 
b. Mælingavinna ...........0.200..00.0... 200000 
c. Útgerð sjómælingabáts .............. 350000 
d. Annar kostnaður .................. -. 50000 

635 180 
2. Sjókortagerð: 

a. Laun ...........0002000 00... 13624 
b. Prentun ..............0200 000. 0... 80000 
c. Efni .........00.0.000 00 50000 
d. Annar kostnaður .................... 144000 

347624 
— Tekjur .............00000 00... 50000 

297 624 
— 932 804 

VIII. Styrkur til flugbjörgunarsveitarinnar .............. 50 000 
IX. Til umbóta við Geysi .........0.000000000 0... 80 000 
X. Til byggingar umferðarmiðstöðvar í Reykjavík .... 1000 000 

Samtals F....       5 253 962 
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Til menntamåla er veitt (menntamålaråduneyti): 

kr. kr. 

A. Kennslumål. 

Håskålinn: 
1. Laun ...........000.00 000. 4 801 358 
2. Til risnu háskólarektors ................ 10 000 
3. Húsaleigustyrkur háskólarektors ......... 24 000 
4. Hiti, ljós og ræsting .................... 440 000 
5. Til tannlækningastofu ................... 215 000 
6. Til kennslu í lyfjafræði lyfsala .......... 109 000 
7. Til verklegrar kennslu í lyfjagerð ........ 25 000 
8. Til rannsóknarstofu í lyfjafræði ......... 10 000 
9. Til rannsóknarstofu í heilbrigðisfræði . 10 000 

10. Til rannsóknarstofu í lífeðlisfræði ....... 10 000 
11. Til stundakennslu og landmælinga ...... 282 677 
12. Til námskeiða og heimsókna erlendra vís- 

indamanna .........0..200 000... 70 000 
13. Til rannsóknarstofu í handlæknisfræði 20 000 
14. Til eðlisfræðirannsókna ................. 1256 000 
15. Til námskeiðs í stjórnarfarsrétti ........ 10 000 
16. Til verklegrar kennslu í guðfræði ....... 3 000 
17. Fasteignagjöld og tryggingar ............ 15 000 
18. Prófkostnaður ...........0000000. 0... 175 000 
19. Íþróttakennsla .........0000000 00... 55 000 
20. Til stúdentaskipta .............00000 0... 15 000 
21. Til að minnast 50 ára afmælis háskólans .. 150 000 
22. Ýmis útgjöld ...........0..0..000. 000. 300 000 

8 066 035 

—- Endurgreitt af dánargjöf Aðalsteins Kristjáns- 
SONAF .......0.0. rr 30 000 

8 036 035 

b. Tilraunastofa háskólans á Keldum: 
1. Laun ..........0.00000 000. 815 137 
2. Annar kostnaður ..........000.00000..... „1930 000. 

2 745 137 

— Tekjur .........0.0.00 0000 2 050 000 
— 695 137 

II. Til styrktar íslenzkum námsmönnum: 
Til styrktar íslenzkum námsmönnum erlendis 
og við Háskóla Íslands .................... 6 595 000 

Þar af 1400000 kr. framlag til Lánasjóðs 
stúdenta við Háskóla Íslands. Að öðru leyti 
skal fénu úthlutað samkv. lögum nr. 17/1960, 

um lánasjóð íslenzkra námsmanna erlendis, og 

reglum menntamálaráðs, staðfestum af mennta- 

málaráðuneytinu. Skal sert ráð fyrir 7 allt að 
30000 króna styrkjum til allt að 5 ára náms 
erlendis eða við Háskóla Íslands. Af fé lána- 
sjóðs gangi 200000 kr. sérstaklega til lækna- 
nema og 29000 kr. til verkfræðinema.     

A35 
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Til leidbeiningarskrifstofu um nåm erlendis, 

samkvæmt nánari ákvörðun menntamålarådu- 

neytisins .......2000000 00 enn. nn... 

III. Fræðslumálastjóraembættið: 

a. 
b. 

Laun .....0.00000 000 

Annar kostnaður .......0000.00..00.0 000... 

IV. Menntaskólinn í Reykjavík: 

VI 

þ
í
 

#
0
 
R
e
g
e
r
 

m
m
 

g
a
 
m
m
 
0
 

Föst laun .......00000000 0000. 

Stundakennsla ........00000000 0000... 00... 

Hiti, ljós og ræsting ......0.2200.00.000.0.00. 

Viðhald húsa og áhalda .........02000..00... 

Náms- og húsaleigustyrkir ...........0.0... 

Styrkur til bókasafns skólans ....0.0..0000... 

Styrkur til bókasafnsins Íþöku ............. 
Til prófdómara .......00000. 0000... 0... 

Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 

Námsferðir .........0000000 00... 

Annar kostnaður ......2.0.00000000 000... 

Til kennsluáhalda ........00000000 0... 0... 

. Menntaskólinn á Akureyri: 

Föst laun ......000000 000... 

Stundakennsla ......0ec0cceccessns sn 

Hiti, ljós og ræsting ......0000.00000.00..00.... 

Viðhald húsa og áhalda ........000000000... 

Námsstyrkir ........00000 000. 0n ven... 

Til bóka og áhalda .........0000000..0.0000. 

Til bókasafns nemenda ........00000.000.0. 

Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 

Námsferðir .......0000000e eeen. 

Annar kostnaður .......0.0000000. 00... 

Menntaskólinn á Laugarvatni: 

p
r
 

m
ø
 

A
n
 

E
D
 Föst laun ......000000 0000... 

Stundakennsla ......0.0000000 0000... 

Húsnæði, ljós, hiti og ræsting ............... 

Prófkostnaður .......0000000 00... 0... 

Námsstyrkir ......000000000000. 00... 

Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 

Námsferðir ......0..0000000 0... enn. 

Til bókakaupa .....00000ee00r nn 

Annar kostnaður ........0000000. 0... 

VII. Kennaraskólinn: 

1. a. Föst laun 2.....0000000 00... 909749 

b. Stundakennsla ......0.0000000.... 295600 

ce. Prófkostnaður .......00000000.... 30000 

d. Hiti, ljós og ræsting ............ 60000 

kr. kr. 
  

80 000 

  

13 500 

761 346 
530 000 

2 086 454 
1518 275 
280 000 
200 000 
35 000 

5 000 
5 000 

75 000 
10 000 

3 000 
120 000 
30 000 

1 154 892 
770 000 
340 000 
250 000 
15 000 
25 000 

5 000 
10 000 

3 000 

522 529 
235 000 
190 000 
25 000 

8 000 
10 000 

3 000 
5 000 

135 000   

6 608 500 

1291 346 

4 367 729 

2 652 892 

1 133 529
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a
 

IX. Iðnfræðsla: 

1. 

1. 
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e. Bækur og áhöld ................. 12000 
f. Námsstyrkir .........0.....0... 15000 
sg. Viðhald húsa og áhalda ......... 45000 
h. Húsnæði utan skólans .......... 140000 
i. Annar kostnaður ................ 70000 

—— | 1577 349 

Handíðadeild: 
a. Laun ...........0000 000... … 220873 
b. Stundakennsla ............00.0.... 71090 
c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .. 140000 
d. Annar kostnaður ................ 30000 

— 461 873 
—————| 2039 222 

Föst laun ...........0.000000.0 00 ee... 473 301 
Stundakennsla ..........0000000000 0000... 340 000 
Til verklegrar kennslu .......... ARA 30 000 
Til áhaldakaupa .........0000000 00... 90 000 
Hiti, ljós og ræsting ....................... 222 000 
Húsaleiga ...............0..000. 0000... 210 000 
Prófkostnaður ............0.0000.00 000... 50 000 
Styrkur til bókasafns ...........0.0000.00.... 3000 
Til að semja og gefa út kennslubækur ...... 20 000 
Annar kostnaður ..........20000000........ 100 000 

1538 301 

Iðnskólinn í Reykjavík: 
a. Laun ..........00.0000. 00... 982832 
b. Stundakennsla ............00.0... 550000 
c. Annar kostnaður ................ 690000 

— | 2222 832 
Til iðnskóla utan Reykjavíkur: 
a. Laun ...........0000 000... 319749 
b. Stundakennsla og annar kostnaður 790400 

—— | 1110 149 
Til listidnadardeildar Handíðaskólans: 
a. Laun ..........0.0000000 00... 78300 
b. Stundakennsla og annar kostnaður 285000 

——.—.—— 363 300 
Laun vegna orlofs og forfalla .............. 59 602 

3 755 883 

X. Almenn barnafræðsla: 
Til barnaskóla Reykjavíkur: 
a. Laun .........0.0200 000... 15849746 
b. Stundakennsla ................. 450000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............ 3250000 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga . 2500000   22 049 746 
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. Til barnaskólans á Akranesi: 
a. Laun .......02000000. 000... 1003204 
b. Stundakennsla ........00000000.. 25000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 85125 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 67500 

——— | 1 180 829 

. Til barnaskólans á Ísafirði: 
a. Laun ........00000 000... 651156 
b. Stundakennsla ........0000000.. 15000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 73375 
d. Vidhaldskostnadur og húsaleiga .. 56300 

——.— 795 831 

. Til barnaskólans, Sauðárkróki: 

a. Laun ........000000000 0... 279908 
b. Stundakennsla ........0000000... 25000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 33000 
d. Viðhaldskostnaður .............. 25000 

—.—— 362 908 

. Til barnaskólans, Siglufirði: 
a, Laun .......0020000 2000. 731095 

b. Stundakennsla ............2..0.... 65000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 68500 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 41000 

— 905 595 

. Til barnaskólans, Ólafsfirði: 
a. Laun .........20000 0000... 247021 
b. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 24500 
c. Viðhaldskostnaður .............. 50000 

——— 321 521 

. Til barnaskóla Akureyrar: 
a. Laun .......0.00000 000... 2252678 
b. Stundakennsla ..........00..0..... 40000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 170000 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 180000 

— 2642 678 
. Til barnaskólans á Húsavík: 

a. Laun .........202000.0 000... 398928 
b. Stundakennsla ............0..20.... 10000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 58750 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 25000 

—— 492 678
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Til barnaskålans å Seydisfirdi: 
a. Laun .........00220000 000... 288431 
b. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 25625 
c. Viðhaldskostnaður .............. 50000 

— 364 056 
Til barnaskólans í Neskaupstað: 
a. Laun .............00.002 0000... 405994 
b. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 42000 
c. Viðhaldskostnaður .............. 50000 

—— 497 994 
Til barnaskólans í Vestmannaeyjum: 
a. Laun ............0.0000 000... 1024612 
b. Stundakennsla .................. 10000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 100000 
d. Viðhaldskostnaður .............. 90000 

Til barnaskólans í Keflavík: 1 224 612 
a. Laun ...........00000. 0000. 1050026 
b. Stundakennsla ..............0.... 15000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 127000 
d. Viðhaldskostnaður .............. 50000 

Til barnaskólans í Hafnarfirði: 1242 026 
a. Laun .............0000 000... 1564695 
b. Stundakennsla ..............0.... 50000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 170925 
d. Viðhaldskostnaður .............. 97500 

Til barnaskólans í Kópavogi: 1883 120 
a. Laun ...........0.20200000 000... 1651288 
b. Stundakennsla .................. 30000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 253750 
d. Viðhaldskostnaður .............. 80000 

Fastir skólar utan kaupstaða: 2 015 038 
a. Laun ...........000000 000... 15509493 
b. Stundakennsla og umsjón ...... 1239000 
c. Til endurgreiðslu ríkissjóðs á öðr- 

um rekstrarkostnaði fastra skóla 
utan kaupstaða ................ 3076402 

Farskólar: 19 824 895 

a. Laun ............0000.. 000. 2758211 
b. Stundakennsla .................. 120000 
c. Til endurgreiðslu ríkissjóðs á öðr- 

um rekstrarkostnaði farskóla .... 228575 

  

    3 106 786
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. Framlag til byggingar barnaskóla og íbúða 
fyrir skólastjóra: 
a. Skólahús og skólastjórabústaðir í smíðum: 

1. Reykjavík, Breiða- 
gerði .............. 1155833 

2. Reykjavík, Haga- og 
Vogaskólar ........ 1973750 

3. Reykjavík, Hamra- 

hlíð I ............. 557000 
4. Reykjavík, Hamra- 

hlíð I ............ 2026125 
5. Reykjavík, Lauga- 

lækur .............. 677500 
6. Keflavík, íþróttahús 41666 

7. Kópavogur, Kársnes, 

1. åf. 0... 80386 
8. Kópavogur, Kársnes, 

2. þf. sersrerrereeee 355833 
9. Akureyri, Oddeyrar- 

skóli, 1. áf. ........ 52454 
10. Akureyri, Oddeyrar- 

skóli, 2. áf. ........ 475000 
11. Siglufjörður ........ 176166 
12. Húsavík ............ 275000 
13. Seyðisfjörður ...... 33000 
14. Seyðisfjörður, íþrótta- 

hús ....000000000... 59791 
15. Hafnarfjörður,  vid- 

bygging ............ 81333 
16. Hafnarfjörður, nýr 

skóli .............. 264375 
17. Njarðvíkur ........ 70548 
18. Garðaskóli ......... 168235 
19. Kjalarnes .......... 34250 
20. Kjósarskóli ........ 23100 
21. Varmaland ......... 47279 
22. Reykhólar ......... 54250 
23. Patreksfjörður ..... 226666 
24. Suðureyri .......... 142833 

  

    

14. gr. 

kr. kr. 

Laun forfalla- og orlofskennara fyrir alla 
barnafræðsluna .........0000000. 0... 000... 724 000 
Laun vegna tví- og þrískipunar í barnaskólum 277 600 

Laun ráðskvenna: 
a. Laun ........000000 000. 922553 
b. Ráðskonustyrkir ................ 20000 

— 942 553 

. Til aukakennara og stundakennslu ......... 100 000 

. Til skíðakennslu í barnaskólum ............ 60 000 

. Til framkvæmdar sundskyldu í skólum sam- 
kvæmt tillögum íþróttafulltrúa ............. 1651 000
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. Mosvallaskóli ...... 

. Súðavík ............ 
. Skagaströnd  ...... 
. Lýtingsstaðaskóli ... 
. Dalvík ............. 

. Svarfaðardalur ..... 

. Aðaldalur .......... 

. Keldunes ........... 

. Torfastaðir ........ 

. Eiðar, barnaskóli 

. Egilsstaðir ......... 
. Breiðdalur .......... 

. Höfn í Hornafirði .. 

. Austur-Eyjafjöll 
Laugaland í Holtum 

- Biskupstungur ...... 
. Sandgerði .......... 
. Bárðardalur ........ 
. Reyðarfjörður ...... 
Vestmannaeyjar, við- 
bygging ............ 

. Seltjarnarnes, 1. áf.. 

- Kleppjárnsreykir.... 
. Grafarnes .......... 

Vopnafjörður ...... 
Nesjaskóli .......... 
Hvammstangi ...... 

. Brúarland (Varmár- 

Skóli) .......00..... 
. Bildudalur ......... 
- Bolungavík ........ 
. Laugaland á Þela- 
mörk ................ 

. Mývatnssveit ....... 
Hella .............. 

- Borgarfjörður sunn- 
an heiðar .......... 

Ólafsvík, 2. áf., viðb. 

skólans ............ 

. Laugar í Dalasýslu, 
2. þf. sessseerereere 

. Tálknafjörður ...... 

. Flateyri ............ 
Þórshöfn .......... 
Stöðvarfjörður ...... 
Vík í Mýrdal, við- 
bygging ............ 

. Laugardalur í Árnes- 
sýslu .............. 

515521 
208583 
205000 
167875 
149650 

449875 
467158 
573908 
199791 
22875 

360729 
221833 

586250 
314791 
78125 

746458 
352000 
123125 
123125 

536256 

50000 

280000 
212500 
275000 
135500 
100000 

34000 

187500 

14. gr. 
  

kr. kr. 
  

    

1960 

80 

23. des.



24. 

25. 

26. 
27. 

28. 
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14. gr. 

kr. kr. 

67. Kjalarnes, skóla- 

stjórabústaður ..... 10356 
68. Vík í Mýrdal, skóla- 

stjórabústaður ...... 18750 
69. Bessastaðaskólahverfi, 

skólastjórabústaður . 93875 
70. Eskifjörður,  skóla- 

stjórabústaður ...... 82000 
71. Egilsstaðir, skóla- 

stjórabústaður ..... 93875 
72. Blönduós, skólastjóra- 

bústaður ........... 93875 
73. Ölfus, skólabifreið . 100000 
74. Skjöldólfsstaðir, 

skólastjórabústaður . 100000 
75. Ýmsir skólar, sem 

voru í smíðum 1946-- 
1954 (lokaframkv.) . 150000 

-—— 18345134 

b. Ný skólahús: 
1. Reykjavík, Vogaskóli, 

3. þf. Lo 500000 
2. Grímsey ............ 50000 
3. Kolviðarnes, Snæ- 

fellsnesi ........... 150000 
4. Hallormsstaður,  S.- 

Múl. 20.00.0000 100000 
5. Öxarfjarðarskóla- 

hverfi, N.-Þing. .... 50000 
6. Öngulsstaðaskólahv., 

skólabill og sundlaug 50000 
— 900000 
———— (|19246134 

Til fyrrverandi barnakennara eftir tillögum 
fræðslumálastjóra .......000000 0000... 100 000 
Styrkur til tímaritsins „Menntamál“ gegn því, 
að ritið sé sent öllum skólanefndarformönn- 
um Ókeypis ....00000000000 nn. 20 000 
Styrkur til tímaritsins „Heimili og skóli“ 10 000 
Gjöld samkv. 29. og 43. gr. laga um almanna- 

tryggingar .........0000000 0... 350 000 

Til kennaranámskeiða .......0.000.000000... 25 000 
82 415 600 

XI. Gagnfræðamenntun: 
1. Til alþýðuskólans á Eiðum: 

a. Laun ......0200000 0000... 473325 
b. Til verklegs náms og aukakennslu 70000 
c. Hiti, ljós og ræsting ............ 150000 
d. Til kennsluáhalda og bókasafns. 5000 
e. Til viðhalds á íbúðum kennara .. 8000 
f. Annar kostnaður ................ 80000 
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Til innréttingar heimavistar ..... 
. Til skógræktargirðingar ......... 

i. Til vatnsveitu ...........0...... 

Er
 

Ga
 

. Til héraðsskólans í Reykholti: 
Laun .......0000 00... 

Stundakennsla og umsjón ....... 
Ljós, hiti, ræsting .............. 
Prófkostnaður .........00.0.00... 

Annar kostnaður ................ 

Viðhaldskostnaður ........000... m
o
n
n
e
 

. Til héraðsskólans að Núpi: 
Latin 2... 

Stundakennsla og umsjón ....... 
Ljós, ræsting ........0.00.0...... 
Prófkostnaður .........0200.0.000. 

Annar kostnaður .........0..0.... 

Viðhaldskostnaður .............. 

Hiti „0... s
o
 

mn
 

op
 

. Til héraðsskólans í Reykjanesi: 
a. Laun ..........000 000. 

b. Stundakennsla og umsjón ....... 
c. Ljós, hiti, ræsting ............... 
d. Prófkostnaður ........0.20.00.0.... 

e. Annar kostnaður ................ 

f. Viðhaldskostnaður .............. 

. Til héraðsskólans að Reykjum: 
Laun ........22020 00... 

Stundakennsla og umsjón ....... 
Ljós, hiti, ræsting ............... 

Prófkostnaður ......000.0000020.. 

Annar kostnaður ............0.... 

Viðhaldskostnaður .............. 

Húsaleiga ........0.00000 000... 

=>
 
A
N
D
 

ga 

. Til héraðsskólans að Laugum: 
Laun .......0000 000 

Stundakennsla og umsjón ....... 
Ljós, hiti, ræsting ............... 

Prófkostnaður ...........0.0200.. 

Annar kostnaður ...............- 

Viðhaldskostnaður .............. #
9
0
 
5
 

. Til héraðsskólans að Skógum: 
a. Laun .......000000 0000 
b. Stundakennsla og umsjón ....... 
c. Ljós og ræsting ................. 

14. gr. 
  

17500 
150000 

50000 

20000 

900 

kr. kr. 
  

  

1000 000 

588 321 

706 635 

422 526 

545 914 

663 762   
A 36 

1960 

80 

23. des.



1960 

80 

23. des. 

10. 

11. 

12. 

13. 
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Prófkostnaður ........0.0000000.. 

Annar kostnaður ................ 

Viðhaldskostnaður .............. 

Hiti ........... 0000 mg
 
m
e
 aA

 
Laun .......... 00 

Stundakennsla og umsjón ....... 
Ljós, hiti, ræsting ............... 
Prófkostnaður ............020... 

Annar kostnaður .........0.00... 

Viðhaldskostnaður .............. #
0
0
 

E
p
 

Til gagnfræðaskóla í Reykjavík: 
Laun ......0020000 00 

Ljós, hiti, ræsting .............. 

Prófkostnaður ..........0000... 

Annar kostnaður ............... 

Viðhaldskostnaður ............. 

Húsaleiga .........0000000.020... Mm 
„
0
 0
 

Ee
P 

Til gagnfræðaskólans á Akranesi: 
Laun .......20000 0 

Stundakennsla ..........000000.. 

Ljós, hiti, ræsting ............... 
Prófkostnaður ...........0000.... 

Annar kostnaður .............2... 

Viðhaldskostnaður .............. 

Húsaleiga ...........00.000.00.0.0... h
o
 

  

Til gagnfræðaskólans á Ísafirði: 
a. Laun .......000000 0... 0... 

hb. Ljós, hiti, ræsting ............... 

c. Prófkostnaður ...........0.00... 

d. Annar kostnaður „............... 

e. Viðhaldskostnaður .............. 

f. Húsaleiga .........00000000 000... 

Lan ........... 00 

Stundakennsla .............0.... 

Ljós, hiti, ræsting ............... 
Prófkostnaður .................. 

Annar kostnaður ................ 

Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. m
ø
 

as
 

E
p
 

Til gagnfræðaskólans á Akureyri: 
a. Laun .....0.000200 00 

14. gr. 
  

80000 

96000 

404840 
55000 
55000 

12880822 
1000000 
1200000 
225000 

775790 
45000 
75000 

665524 
53250 

1465877 
120000 

kr. kr. 
  

  

870 050 

802 340 

20 305 822 

955 290 

816 524 

730 847  



14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

  

257 

14. gr. 

kr. kr. 

c. Prófkostnaður .................… 15000 
d. Ljós, hiti, ræsting ............... 67500 

e. Húsaleiga ...........0...00.000... 55000 
f. Viðhaldskostnaður .............. 40000 

sg. Annar kostnaður ................ 100000 
— | 1863 377 

Til gagnfræðaskólans á Húsavík: 
a. Laun ...........2000.0 00... 266452 
b. Stundakennsla .................… 35000 
c. Prófkostnaður .................. 2500 

d. Ljós, hiti, ræsting .............. 40000 

e. Viðhaldskostnaður .............. 25000 

f. Annar kostnaður ................ 20000 

7 388 952 

Til gagnfræðaskólans í Neskaupstað: 
a. Laun .........000000 00. 189713 
b. Stundakennsla .........000000... 80000 

c. Ljós, hiti, ræsting ............... 20000 
d. Prófkostnaður ..........000.00... 4500 

e. Annar kostnaður .......0.000.... 10000 

f. Viðhaldskostnaður .............. 20000 

g. Húsaleiga ..........0...0000000.0. 5000 
—— 329 213 

Til gagnfræðaskólans í Vestmannaeyjum: 
a. Laun .........000000 0... 0... 672239 

b. Stundakennsla ..........000000... 50000 

c. Ljós, hiti, ræsting ............... 85000 

d. Prófkostnaður ...........000.... 8000 

e. Annar kostnaður ................ 30000 
f. Viðhaldskostnaður .............. 10000 

855 239 

Til gagnfræðaskólans í Keflavík: 
a. Laun .......0020000 00... 744045 

b. Stundakennsla ........0.000000.0.. 45000 

c. Ljós, hiti, ræsting ............... 87500 
d. Prófkostnaður .................. 10000 

e. Annar kostnaður ...........00... 37500 

f. Viðhaldskostnaður .............. 25000 

gs. Húsaleiga ....................... 35000 

984 045 

Til gagnfræðaskólans í Hafnarfirði: 
a. Laun .........00000. 0... 1199422 

b. Stundakennsla ........0000000... 65000 
c. Ljós, hiti, ræsting ............... 110000 
d. Prófkostnaður .............0.0... 9000 

e. Annar kostnaður ...............… 69250 

f. Viðhaldskostnaður .............. 70000 

gs. Húsaleiga „,...........,. „ee 17500 
— 1 540 172 

  

    

1960 

80 

23. des.



1960 

80 

23. des. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 
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14. gr. 

kr. kr. 

Til midskålans i Borgarnesi: 
a. Laun ......00000000 00... 137900 

b. Stundakennsla ........00000000.. 20000 
c. Ljós, hiti, ræsting ............... 27000 
d. Prófkostnaður .........0.0.0000... 2750 

e. Annar kostnaður ................ 3750 

f. Viðhaldskostnaður .............. 20000 
—— 211 400 

Til miðskólans í Stykkishólmi: 
a. Laun .......0020000 0. 134785 
b. Stundakennsla .......000000000.. 20000 

c. Ljós, hiti, ræsting ............... 29000 
d. Prófkostnaður .........000.00.0.. 5000 

e. Annar kostnaður ..........00.... 10000 

f. Viðhaldskostnaður .............. 12500 

—.—.—— 211 285 

Til miðskólans á Sauðárkróki: 
a. Laun .......000000 0... 256518 

b. Stundakennsla .......0000000.... 10000 

c. Ljós, hiti, ræsting ............... 32500 
d. Prófkostnaður ...........0.0000.. 6000 

e. Annar kostnaður ................ 12500 

f. Viðhaldskostnaður .............. 15000 
— 332 518 

Til miðskólans á Selfossi: 
a. Laun .......0000 0000. 320795 

b. Stundakennsla .........0.00.0.... 20000 
c. Ljós, hiti, ræsting ............... 22500 
d. Prófkostnaður ............0000... 3000 

e. Annar kostnaður ................ 20000 

f. Viðhaldskostnaður .............- 12500 

gs. Skólabifreið, rekstur ............ 22500 

0 421 295 

Til miðskólans í Hveragerði: 
a. Laun .......0.02002 000... 188154 

b. Stundakennsla ..........00000... 10000 

c. Ljós, hiti, ræsting ............... 20000 
d. Prófkostnaður ..........0.0.000.... 3500 

e. Annar kostnaður ................ 13250 

f. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 14000 
sg. Skólabifreið, rekstur ............ 52500 

I 301 404 

Til unglingaskóla: 
a. Laun ........00000 0000... 1756546 
b. Stundakennsla ........0.20.0000... 502000 
c. Hluti ríkissjóðs af öðrum rekstrar- 

kostnaði .........00000 000... 493250 

  

  2 751 796  



30. 

31. 
32. 

33. 

34. 

35. 

36. 
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14. gr. 

kr. kr. 

. Laun forfalla- og orlofskennara fyrir allt 
gagnfræðastigið .................00.00000.0.0.. 596 020 

. Laun vegna tví- og þrískipunar í skólum gagn- 
fræðastigsins og þóknun fyrir stjórn unglinga- 
og miðskóla ..........0000000.0 0... 455 500 

. Laun hjúkrunarkonu við skólana á Laugar- 
vatni 0... 0000 42 850 

. Til skíðakennslu í gagnfræðastigsskólum .... 100 000 

. Framlag til byggingar gagnfræða- og héraðs- 
skóla: 
Skólahús í smíðum: 

1. Reykjavík, Réttarholt, 1. áf. .... 496666 
2. Reykjavík, Réttarholt, 2. áf. .... 1388275 
3. Reykjavík, Hagaskóli, 2. áf. .... 1550000 
4. Reykjavík, Vogaskóli .......... 677500 
5. Stykkishólmur ................. 183333 
6. Siglufjörður ................... 129333 
7. Vestmannaeyjar ................ 103333 
8. Reykholt .......00000000 0... 210750 
9. Núpur ........0.000 000. 278666 

10. Reykjanes I ..........0.0.000.... 45875 
11. Reykjanes II ................... 1050000 
12. Reykir ..........000.00..0. 0. 228666 
13. Akureyri, 2, áf. ................ 450000 
14. Laugar I ....................... 38416 
15. Laugar H ...................... 451250 
16. Skógar .......0.0..00. 00... 159000 
17. Laugarvatn I ................... 184463 
18. Laugarvatn II .................. 414435 
19. Eiðar, smíðahús ............... 66666 
20. Akranes ........000000 0. 820000 
21. Neskaupstaður ................. 263084 
22. Kópavogur .........00000000.... 516591 
23. Keflavík ...........0000 0... 1067912 
24. Hafnarfjörður, 2. áf. ........... 300000 

————— |11 069 214 
Gjöld samkv. 29, og 43. gr. laga um almanna- 
tryggingar .................. 000. 200 000 
Til námskeiða fyrir gagnfræðaskólakennara . 25 000 
Til unglingafræðslu eftir tillögum fræðslu- 
málastjóra ...............0.00000 0... 200 000 
Til námsflokka undir eftirliti fræðslumála- 
stjóra 2......00020000.0 000. 85 000 
Kostnaður við miðskólapróf í bóknámsdeild 
(landspróf) ...........200000 0000 75 000 
Prófkostnaður við mótornámskeið Fiskifélags 
Íslands .........00.00 0000... 65 000 
Til bókmenntakynningar í skólum ......... 88 000 

51 600 311 
XII. Stofnkostnadarframlag vegna barna- og gagn- 

fræðaskólabygginga, er fullsmidadar voru 1954 1900 000



1960 290 

  

  

    

14. gr. 

80 

23. des. kr. kr. 

XIII. Til framkvæmda á Rafnseyri .......00.000000.. 500 000 

XIV. Húsmæðrafræðsla í kaupstöðum: 

1. Húsmæðrakennaraskólinn: 

a. Laun ........000000 0000... 213084 
b. Stundakennsla og aðstoð ........ 74000 
c. Prófkostnaður ..........0..0.20... 10000 
d. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .. 70000 
e. Annar kostnaður .........000.... 80000 
f. Kennsluáhöld ............2.00.0... 5000 
g. Viðhaldskostnaður .............. 10000 
h. Kostnaður við námsdvöl að Laug- 

arvatni ......0.. 0000. 25000 
— 487 084 

2. Húsmæðraskólinn í Reykjavík: 

a. Laun ......000000 000. 390330 
b. Stundakennsla ........000.002000.. 70000 
c. Ljós, hiti og ræsting ............ 50000 
d. Annar kostnaður og prófkostnaður 125000 
e. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 390000 

—— | 1025330 

3. Húsmæðraskólinn á Akureyri: 

a. Stundakennsla .........000000... 80000 
b. Ljós og ræsting .........000.00.. 5500 
c. Annar kostnaður ................ 11000 
d. Viðhaldskostnaður og hiti ....... 43000 

— 139 500 

4. Húsmæðraskólinn á Ísafirði: 
a. Laun ......00000000 000... 249702 
b. Ljós og ræsting ..........0...... 15000 
c. Annar kostnaður ...........00... 8720 
d. Viðhaldskostnaður og hiti ....... 127170 

—.— 400 592 
5. Orlofs- og forfallakennsla .......0000000.... 55 220 

———| 2107726 

XV. Til íþróttamála: 

1. Til íþróttakennaraskóla ríkisins: 

a. Laun ......0.00200000 00. 0... 147250 
b. Stundakennsla .........00000000.. 55000 
c. Prófkostnaður ........0000000... 3500 
d. Til námskeiða fyrir íþróttakennara  70000 
e. Íþróttatæki og til bókasafns ..... 18000 
f. Ræsting, ljós og hiti ............ 54000 
s. Lagfæring íþróttavalla .......... 100000 
h. Viðhald á íþróttahúsi ........... 74000 
i. Kostnaður vegna stofnunar heima- 

vistar ......200000 000 15000 
j. Annar kostnaður .......0.0....... 35000 

I 571 750



XVI. 

XVIL 

XVIII. 
XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII 
XXIII. 
XXIV. 
XXV. 

XXVI. 
XXVIL 

XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 
XXXII. 
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14. gr. 
  

2. Til íþróttasjóðs ...........0000.00. 00... 
3. Til Íþróttasambands Íslands ................ 
4. Laun Ólafs Pálssonar til eftirlits með sund- 

kennslu og til prófdómarastarfa ............ 
5. Laun Lárusar Rist, sundkennara ............ 

6. Til Axels Andréssonar, íþróttakennara .... 
7. Til íþróttaskóla Sigurðar Greipssonar ....... 
8. Til ferðakennslu í íþróttum ................ 
9. Til útgáfu handbóka um skólaiþróttir ...... 
0. Til Ólympíunefndar Íslands vegna Ólympíu- 

leikanna 1960 (lokagreiðsla) ................ 
11. Til Íþróttasambands Íslands til utanfara í- 

bróttamanna ............... HR 

Til kennslu heyrnar- og málleysingja: 
Laun ............00000 0000 
Fæðiskostnaður .............00200.0. 00... 
Kaup starfsstúlkna .........0000.00000000.. 
Til áhaldakaupa ...........0.20.0000 0000... 
Annar kostnaður ...........2200000...0.... m

i
 

Styrkur til náms- eða hælisvistar stúlkna, sem 
lent hafa á glapstigum .............0.0.0.00... 
Kostnaður við barnaverndarráð ................ 
Til blindrastarfsemi ..............0..0. 000... 

Ríkisstjórnin skipti styrknum milli Blindra- 
vinafélagsins og Blindrafélagsins. 
Til Hallgríms Helgasonar, tónskálds, til að safna 
íslenzkum þjóðlögum og gefa þau út: 
a. Styrkur ...........00020 0... s.s 
b. Ferðastyrkur ..............00000 0000... 

Styrkur til færeysks fræðimanns til að flytja 
fyrirlestra hér á landi um færeyskt þjóðlif, sögu 
og bókmenntir .............020002 0000... 
Til Menningar- og fræðslusambands alþýðu .... 
Til Skáksambands Íslands .... ............0... 
Til menningarsjóðs Blaðamannafélags Íslands .. 
Til dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn og 
unglinga ............00220000 0... nn 
Til uppeldisheimilis fyrir ungar stúlkur ....... 
Til Jöklarannsóknarfélags Íslands, enda annist 
það jöklamælingar ...............0000000... 0000. 
Framlag til lækkunar á byggingarskuldum stúd- 
entagarðanna ............00200000 000... 
Til styrktar erlendum námsmönnum í Íslenzkum 
skólum, skv. ákvörðun menntamálaráðuneytisins 
Til Snorra Sigfússonar, fyrrv. námsstjóra, til að 
starfa að sparifjáröflun í skólum ............ 
Til lektora í íslenzku við erlenda háskóla ..... 
Styrkur til starfsemi K. FF. U.M. í Vatnaskógi .. 

kr. 
  

  

2 000 000 
125 000 

34 475 
16 566 
12 000 
30 000 

100 000 
8 000 

75 000 

200 000 

270 020 
120 000 
130 000 
15 000 

195 000 

10500 
2 000 

  

3 172 791 

730 020 

120 000 
150 000 
30 000 

12 500 

30 000 
5 000 

50 000 
10 000 

925 000 
300 000 

40 000 

100 000 

300 000 

8 300 
100 000 
25 000
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XXXIIL Til þjóðdansafélagsins ........000000 00.00.0000... 7 500 

XXXIV. Námsstjórar barna-, gagnfræða- og húsmæðra- 

skóla: 
a. 1. Laun ......2000 000 704400 

2. Annar kostnaður .............. . 300000 
—— | 1004400 

b. Fræðslufulltrúinn í Reykjavík: 

1. Laun .......000000 000... 39150 

2. Annar kostnaður (% skrifstofu- 

kostnaðar) ......0000000 0. 175000 
— 214 150 

XXXV. Endurskoðun skólakostnaðar: —| 1218550 

a. Laun .......020000 0000 enn 292 745 

b. Annar kostnaður ........00.000.00.0..0 00... 145 000 
437 745 

XXXVI. Til ríkisútsáfu námsbóka, % kostnaðar gegn % 

af námsbókagjaldi .........0000000............ 1350 000 

XXXVII. Til upptökuheimilisins í Elliðahvammi ........ 97 290 

XXXVIII. Til eftirlits með skólabyggingum .........0.... 150 000 

XXXIX. Til Blindravinafélags Íslands vegna rekstrar 

Blindraskólans ........0000000 eens en. 36 960 

Samtals A. ... 180 048 867 

B. Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi. 

I. Landsbókasafnið: 

1. Laun ......0000000 ens 760 875 

9. Til bóka-, tímarita- og handritakaupa og bók- 

bands .......0.0.0e000env nr 450 000 

3. Til þess að semja og prenta skrá um handrit 20 000 

4. Til árbókar ......00000 000... 25 000 

5. Til samningar og prentunar íslenzkrar bóka- 

skrár ........000000 eee 30 000 

6. Til að gera mikrofilmur af handritum ...... 30 000 

7. Til innréttinga hússins .......00.0.0.0....00.. 200 000 

8. Ýmisleg gjöld .......0.20000. 00... 0... 100 000 
1615 875 

II. Þjóðskjalasafnið: 

1. Laun .......00000000 sess 498 657 

9. Til bókbands, bóka- og handritakaupa og til 

umbúnaðar skjala ........000000. 00.00.0000... 30 000 

3. Til æviskrárritunar .......0000000.00.0.0... 0... 5 000 

4. Ýmisleg gjöld ........0000000 0000... 0... 20 000 

5. Til greiðslu á skuld vegna endurbóta á hús- 

næði og lýsingu ........00000000 00.00.0000. 30 500 
584 157 

III. Þjóðminjasafnið: 

1. Laun ......000cc sess 335 963 

9. Til aðstoðar, tímavinnu, til þess að útvega 

gripi, til áhalda og aðgerðar safngripa, bóka 

og ritfanga .....0.000000 eens rrnnr enn... 193 000
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3. Til rannsókna og ferðakostnaðar ........... 30 000 
4. Til sjóminjasafns ............00... 0000... 3500 
5. Til viðhalds gamalla bygginga .............. 285 000 
6. Til hljómplötusafns .........0.000 00. 5000 

1. Til viðhalds húss og lóðar ................. 30 000 
8. Til rekstrar hússins ........................ 275 000 
9. Til örnefnasöfnunar ...........00.0000000.... 40 000 

10. Til þjóðfræðasöfnunar ...................... 30 000 
11. Til viðhalds sögulegra minja í Reykholti .... 10 000 

1237 463 
IV. Listasafn ríkisins: 

1. Laun ............0200000 nes 73 624 
2. Annar kostnaður ...........0.2002.0 000... 120 000 

V. Náttúrugripasafnið: 193 624 
1. Laun ............00022 0000. nn 492 380 
2. Til kaupa á náttúrugripum, bókum, safnhirzl- 

um, áhöldum og efnum .........0.0.000.000.. 50 000 
3. Til rannsókna og ferðakostnaðar ........... 70 000 
4. Til fuglamerkinga (þar af þóknun til dr. Finns 

Guðmundssonar 8000) .......00000000 000... 14 000 
5. Til útgáfu Acta naturalia islandica ......... 25 000 
6. Til dr. Sigurðar Þórarinssonar til ritstarfa í 

þágu safnsins ...........00..2 00.00.0000... 8 000 
7. Hiti, ljós, ræsting og önnur gjöld .......... 125 000 

— 784 380 
VI. Til náttúrugripasafns Akureyrar .............. 30 000 

VII. Til Hins íslenzka náttúrufræðifélags ........... 25 000 

VIII. Til náttúruverndarráðs samkv. lögum .......... 65 000 

IX. Til náttúruverndarráðs vegna friðunar Grábrókar 
í Norðurárdal (fyrsta greiðsla af fimm) ........ 50 000 

X. Safnahúsið: 
1. Laun dyravarðar „............0.0.0000000... 52 274 
2. Til hita, ljósa og opinberra gjalda .......... 120 000 
3. Til viðhalds, áhalda og ræstingar ........... 75 000 
4. Ýmis gjöld ..........00..0.000 0... 45 000 
5. Til málningar utan húss ...........0...0.... 75 000 

367 274 
XI. a. Framlag til bókasafna samkvæmt lögum nr. 

42/1955, um almenningsbókasöfn: 
1. Til bæjar- og héraðsbókasafna .. 660000 
2. Til sveitabókasafna og lestrarfé- 

laga seeren. 450000 
3. Til bókasafna skóla og annarra 

opinberra stofnana ............ - 100000 
———— | 1210000 

b. Styrkir til bókasafna og lesstofa: 
1. Til iðnbókasafns í Reykjavík .... 2500 
2. Til bókasafns í Flatey .......... 1250 
3. Til sýslunefndar V.Ísafjarðarsýslu 

vegna bókasafns Sighvats Gríms- 
SONAF seeren sense. 1250
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4. Til kaupa å båkum handa kon- 
unglega bókasafninu í Stokkhólmi 1000 

5. Til lestrarfélags kvenna í Rvík .. 3000 
6. Til lesstofu sjómannaheimilis á 

Siglufirði ........000000.00. 00. 10000 
7. Til lesstofu Sjómannafél. Rvíkur 3750 
8. Til lesstofu sjómannaheimilis á 

Raufarhöfn ......00.000000.0.... 4000 
9. Til sjómannalesstofu K. F. U. M. í 

Vestmannaeyjum ......000000... 4000 
10. Til sjómannalesstofu í Bolungavík 1200 

11. Til sjómannalesstofu í Höfn í 
Hornafirði .........0.0000.0000... 1200 

12. Til sjómannalesstofu á Akranesi. 4000 
13. Til sjómannastofu í Reykjavík ... 20000 
14. Til kennslukvikmyndasafns ..... 250000 
15. Styrkur til Fiske-bókasafnsins í 

Íþöku .....000000 000. 5000 
—— 312 150 

c. Til byggingar bókasafna og lesstofa ........ 166 250 
1 688 400 

XII. Styrkir til bókaútgáfu o. fl.: 
1. Til Hins íslenzka bókmenntafélags, til útgáfu 

fornbréfasafns og annarra rita .............. 85 000 
2. Til Þjóðvinafélagsins ........2020000 0... 10 000 
3. Til útgáfunefndar handrita ................… 100 000 
4. Til Fornleifafélagsins ........0..00000....... 25 000 
5. Til Sögufélagsins til þess að gefa út alþingis- 

bækur, landsyfirréttardóma o. fl. ............ 30 000 
6. Til Hins íslenzka fræðafélags til útgáfustarf- 

semi, enda verði á árinu haldið áfram útgáfu 
jarðabókarinnar ........00000000000 00... 15 000 

7. Til Fornritaútgáfunnar ...........000.00000. 75 000 
8. Til Hins íslenzka fornritafélags vegna út- 

gáfu Landnámu .........000000 000... 0... 60 000 
9. Til útgáfustarfsemi  Þjóðvinafélagsins og 

Menningarsjóðs, til útgáfu Íslendingasögu . 12000 
10. Til bókaútgáfu Menningarsjóðs, til útgáfu 

nýrrar Íslandslýsingar ............00.0000... 20 000 
11. Til þýðingar á Kalevalaljóðum ............ 20 000 
12. Til að safna gögnum og semja rit um íslenzka 

þjóðhætti við sjávarsíðuna samkvæmt ráð- 
stöfun Fiskifélags Íslands .................. 25 000 

13. Til Rímnafélagsins, til útgáfustarfsemi ..... 20 000 
14. Til Rímnafélagsins, til útgáfu rímnaskrár .. 25 000 
15. Til Vísindafélags Íslendinga, til útgáfu rita .. 25 000 
16. Til Björns Th. Björnssonar til að semja mynd- 

listarsögu Íslands fyrir siðaskipti ............ 8000 
17. Til Halldórs Halldórssonar prófessors til þess 

að rannsaka íslenzk orðtök ...........0.... 8 000
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18. Til Einars Ól. Sveinssonar prófessors til rit- 
Starfa .........000000. 0000 

19. Til Magnúsar Más Lárussonar prófessors til 
þess að rannsaka íslenzka kirkjusögu ...... 

20. Til Björns Þorsteinssonar cand. mag. til rann- 
sókna á verzlunarsögu Íslands á 14. og 15. 
Öld 2... 

21. Til Bjarna M. Gíslasonar til ritstarfa ...... 
22. Til dr. Steingríms J. Þorsteinssonar til ritstarfa 
23. Til Steins Dofra ættfræðings ............... 

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

24. Til dr. Jóns Dúasonar til útgáfu rita hans .. 
25. Til útgáfu íslenzkra nýyrða ................ 
26. Til samningar íslenzkrar orðabókar, gegn 100 

þús. kr. framlagi frá Sáttmálasjóði .......... 
27. Til Jóns Aðalsteins Jónssonar til mállýzku- 

rannsókna ..........0000000 000... ven 
28. Til útgáfu héraðssagnarita, eftir tillögum heim- 

spekideildar háskólans ...........000....... 
29. Til Norræna félagsins ...........0..0.0000.... 
30. Til Norræna félagsins vegna dvalarkostnaðar 

nemenda frá Norðurlöndum ................ 
31. Til stúdentaráðs Háskóla Íslands ........... 
32. Til íslenzkra stúdenta í Kaupmannahöfn til fé- 

lagsstarfsemi ...........202.00 000 
33. Til Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn ... 
34. Til ætt- og mannfræðifélagsins til útgáfu 

manntalsins frá 1816 ............0000000... 
35. Til útgáfu á Ættum Austfirðinga .......... 
36. Til héraðsskjalasafna samkv. lögum nr. 7/1947 
37. Til Ingvars G. Brynjólfssonar vegna íslenzk- 

þýzkrar orðabókar (þriðja greiðsla af fjórum) 

38. Til rannsókna og útgáfu bókar um íslenzkan 
vefnað í samráði við þjóðminjavörð ........ 

39. Til rannsókna á sögu íslenzkra heilbrigðis- 
mála eftir ákvörðun heilbrigðismálaráðherra 

40. Til Sambands íslenzkra esperantista til út- 
gáfu esperanto-orðabókar .................. 

41. Til greiðslu kostnaðar við norrænu menn- 
ingarmálanefndina „...........0000.000.0.0.. 

42. Vegna þátttöku Íslands í útgáfu safnrita um 
menningarsögu Norðurlanda til 1550 ........ 

43. Til norræna sumarháskólans .............. 
44. Til norræns blaðamannanámskeiðs í Árósum 
45. Til íslenzka stærðfræðifélagsins ............ 

46. Til sr. Jóns Guðnasonar til útgáfu á æviskrám 
Dalamanna ..........20002. 0000 

. Til útgáfu á blaðagreinum Jóns Sigurðssonar 
forseta (önnur greiðsla af þremur) ......... 
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48. Til kaupa á náttúrufræðiritasafni Steindórs 
Steindórssonar fyrir menntaskólann á Ákur- 

eyri 
49. Til útgáfu tónverka Jónasar Tómassonar 
50. Til Ásmundar Guðmundssonar, fyrrv. biskups, 

til þýðinga á Nýja testamentinu 

so... 

Til skálda, rithöfunda og listamanna 
Af fé þessu skulu Gunnar Gunnarsson og Hall- 

dór Kiljan Laxness njóta 33220 kr. heiðurslauna 

hvor. 
Til Rithöfundasambands Íslands 
Til Bandalags íslenzkra listamanna 
Til rithöfundasjóðs Kelvins Lindemanns 

enda verði fénu varið til dvalarkostnaðar fyrir 

skandinaviskan rithöfund hér á landi. 
Til kaupa á málverkum úr íslenzkri sögu sam- 
kvæmt ákvörðun menntamálaráðs 
Styrkur til Myndlistaskólans í Reykjavík 
Til myndlistaskóla í Vestmannaeyjum 

Til listsýningar Norræna listabandalagsins i 

Reykjavík 1961 
Til Arnórs Sigurjónssonar til ritstarfa 
Til Árna G. Eylands til ritstarfa 
Til Benedikts Gíslasonar frá Hofteigi til fræði- 
iðkana .......20000.0.00 senn. 
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 
Til Jens Pálssonar til mannfræðirannsókna .... 
Til Helga Jónssonar bónda til grasafræðirann- 

sókna 
Til Steindórs Steindórssonar til grasafræðirann- 

sókna 
Til Ingimars Óskarssonar til rannsókna á ís- 

lenzkum plöntum 
Til Þórarins Jónssonar tónskálds 
Til Jónasar Tómassonar tónskálds 
Til Jóns Leifs tónskálds 
Til Árna Björnssonar tónskálds 
Til Friðriks Bjarnasonar tónskálds 

Til Ragnars Björnssonar, söngstjóra, til náms i 

hljómsveitarstjórn 
Til vísindamanna og fræðimanna samkvæmt út- 
hlutun menntamálaráðs eftir reglum, sem mennta- 

málaráðuneytið staðfestir 

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

00.....00..... 

sr... 

0... 

sr. 

sr... 

sr... 

kr. kr. 
  

30 000 
10 000 

20 000 
  

    

1519400 
1 260 000 

15 000 
20 000 
2500 

30 000 
30 000 
10 000 

100 000 
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
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XXXIX. Til Vísindasjóðs .........0.00002000 0000... 
XL. Til leiklistarstarfsemi gegn að minnsta kosti 

jafnmiklu framlagi annars staðar að, enda skili 
hlutaðeigandi félög starfsskýrslum til mennta- 
málaráðuneytisins: 

þa
 Til Leikfélags Reykjavíkur ................. 

Til Ungmennafélagsins Aftureldingar ....... 
Til Leikfélags Akraness .................... 
Til Umf. Skallagríms í Borgarnesi .......... 
Til Leikfélags Hellissands .................. 
Til Leikfélags Ólafsvíkur .................. 
Til Ungmennafélagsins Snæfells ............ 
Til Leikfélags Þingeyrar ................... 
Til Leikfélags Suðureyrar .................. 
Til Leikfélags Bolungavíkur ................ 
Til Leikfélags Ísafjarðar ................... 

. Til Ungmennafélagsins Dagsbrúnar, Hrútafirði 

. Til Leikfélags Blönduóss ................... 

. Til Leikfélags Höfðakaupstaðar ............ 

. Til Leikfélags Sauðárkróks ................. 
Til leiklistarstarfsemi á Siglufirði .......... 

Bæjarstjórn Siglufjarðar skiptir upphæð- 
inni milli Leikfélags Siglufjarðar og Leikfélags 
templara. 

. Til Leikfélags Dalvíkur .................... 
Til Leikfélags Akureyrar ................... 
Til leiklistarskóla á Akureyri .............. 

. Til Leikfélags Húsavíkur ................... 

. Til Leikfélags Seyðisfjarðar ................ 
. Til Leikfélags Neskaupstaðar ............... 
. Til Leikfélags Eskifjarðar .................. 
. Til Leikfélags Reyðarfjarðar ............... 
. Til Leikfélags Hornafjarðar ................ 
. Til Leikfélags Vestmannaeyja .............. 
. Til leikfélagsins Baldurs á Hvolsvelli ....... 
. Til Leikfélags Selfoss .........00.000.00...... 
. Til Leikfélags Eyrarbakka ................. 
. Til Leikfélags Hveragerðis ................. 
. Til Leikfélags Hafnarfjarðar ............... 

Til Leikfélags Kópavogs ........0.0.0.00.0... 

KLI. Til Bandalags íslenzkra leikfélaga ............. 
XLII. Til tónlistarstarfsemi, enda sé skilað starfsskýrslu 

til menntamálaráðuneytisins: 
1. 

2. 
3. 

Til Tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Reykjavíkur 
Til sama, laun skólastjóra í kennaradeild .. 

Til Tónlistarskólans í Reykjavík, til söng- 
kennslu .........0000000 0000... 
Til tónlistarskóla á Akureyri, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að .. 

kr. kr.   

  

100 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
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8 000 
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Til Tónlistarfélags Ísafjarðar .............. 30 000 
Til tónlistarkennslu á Siglufirði ............ 30 000 

Fjárveitingin skiptist að jöfnu milli tón- 
listarskóla Siglufjarðar og tónskóla Siglu- 
fjarðar. 
Til tónlistarskóla Vestmannaeyja ........... 15 000 
Til tónlistarskóla Hafnarfjarðar ............ 10 000 
Til tónlistarskóla Akraness ................. 20 000 
Til tónlistarskóla á Eyrarbakka ............. 10 000 

. Til tónlistarskóla Selfoss .................. 10 000 
Til tónlistarskóla á Hvolsvelli .............. 10 000 
Til tónlistarskóla Neskaupstaðar ........... 10 000 
Til tónlistarskóla í Keflavík ............... 20 000 
Til tónlistarskóla Eskifjarðar .............. 10 000 

. Til lúðrasveita, gegn jafnmiklu framlagi ann- 
ars staðar að, enda skili hlutaðeigandi félög 
starfsskýrslu til menntamálaráðuneytisins: 
a. Til lúðrasveitar Reykjavíkur .... 50000 
b. Til lúðrasveitar verkalýðsins í 

Reykjavík ........0200000 000... 10000 
c. Til lúðrasveitarinnar Svans í 

Reykjavík ............0.00000.... 10000 
d. Til lúðrasveitar Sandgerðis ...... 10000 
e. Til lúðrasveitar Akraness ....... 10000 
f. Til lúðrasveitar Stykkishólms ... 10000 
g. Til lúðrasveitar Ísafjarðar ...... 10000 
h. Til lúðrasveitar Siglufjarðar ... 10000 
i. Til lúðrasveitar Ólafsfjarðar .... 10000 
j. Til lúðrasveitar Akureyrar ...... 20000 
k. Til lúðrasveitar Húsavíkur ...... 10000 
1. Til lúðrasveitar Neskaupstaðar .. 10000 

m. Til lúðrasveitar Vestmannaeyja .. 10000 
n. Til lúðrasveitar Selfoss ......... 10000 
o. Til lúðrasveitar Keflavíkur ...... 10000 
p. Til lúðrasveitar Hafnarfjarðar . 10000 
q. Til lúðrasveitar Kópavogs ...... 10000 
r. Til lúðrasveitar Eskifjarðar ..... 10000 

— 230 000 
Til Sambands íslenzkra lúðrasveita ......... 25 000 
Til Páls Ísólfssonar, til þess að starfa að tón- 

listarmálum og efla skilning alþýðu á tón- 
mennt ........020200 00 0n sn 14 560 
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 ................. 15 000 
Til Sambands íslenzkra karlakóra .......... 18 000 
Til Landssambands blandaðra kóra og kvenna- 
kÓra 22.00.0000... 18 000 
Til söngfélagsins Heklu .................... 10 000
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14. gr. 

kr. kr. 

23. Til kirkjukórasambands Íslands til eflingar 
kirkjusöngs í landinu ...................... 45 000 

24. Til Kvæðamannafélagsins Iðunnar til upptöku 
rímnalaga á segulband, enda annist þjóðminja- 
safnið vörzlu segulbandanna ............... 10 000 

25. Til Mána Sigurjónssonar til náms í orgelleik 
og söngstjórn ...........000.... 0... 8 000 

XLIII. Til söng- og tónlistarnáms erlendis, eftir ákvörð- 803 870 
un menntamálaráðs ...........0000000000.0.. 120 000 

KLIV. Til tónleikahalds íslenzkra tónlistarmanna er- 
lendis, eftir ákvörðun menntamálaráðs ........ 30 000 

XLV. Til Elsu Sigfúss söngkonu ..............000... 8 000 
XLVI. Til Leifs Þórarinssonar til tónlistarnáms ...... 8 000 
XLVII. Til Gerðar Helgadóttur, til náms í höggmyndalist 8 000 
XLVIII. Til Gerðar Helgadóttur, til að læra myndskreyt- 

ingu á gluggum í kirkjur og samkomuhús .... 5 000 
XLIX. Til Ólafar Pálsdóttur, til náms í höggmyndalist 8 000 

L. Til Guðmundar Jónssonar söngvara ............ 8000 
LI. Til Guðrúnar Á. Símonar söngkonu ............ 8000 

LII. Til Þuríðar Pálsdóttur söngkonu .............. 8000 
LIN. Til Rögnvalds Sigurjónssonar .............0.... 8 000 
LIV. Til Ingvars Jónassonar .........000000000. 0... 8000 
LV. Til Jóhanns Tryggvasonar til að nema hljóm- 

sveitarstjórn ............0000000 000. 8 000 
LVI. Til Þórunnar Jóhannsdóttur til tónlistarnáms .. 8000 

LVII. Til Guðrúnar Kristinsdóttur til tónlistarnáms .. 8 000 
LVITI. Til Sigursveins D. Kristinssonar ............... 8 000 
LIX. Til Kristins Hallssonar til rekstrar sångskåla .. 10 000 
LX. Til söng- og óperuskólans í Reykjavík .......... 15 000 
LXI. Til Friðriks Ólafssonar stórmeistara .......... 25 000 

LXII. Til Friðriks Friðrikssonar æskulýðsleiðtoga, heið- 
urslaun ............000.00000 00 en eesenee 15 000 

LXIII. Til Helga Hjörvar, til ritstarfa og viðurkenningar 
fyrir störf í þágu Alþingis um nær 50 ára skeið 20 000 

LXIV. Til Vilhjálms Ögmundssonar á Narfeyri, til stærð- 
fræðiiðkana „.............0000.0000 0... 8 000 

LXV. Til Þorsteins Jónssonar, Laufási í Vestmannaeyj- 
um, í viðurkenningarskyni fyrir kortlagningu 

fiskimiða við Vestmannaeyjar ................. 10 000 
LXVI. Til listasafns Einars Jónssonar: 

1. Laun ..........2..2.00 0000 57 813 
2. Til eldiviðar og ljósa .........00000000..0.. 24 000 
3. Viðhald og endurbætur .................... 100 000 
4. Ýmis gjöld ..............0... 0000... 55 000 

. 236 813 
LXVII. Til vörzlu og sýningar listaverkagjafar Ásgríms 

Jónssonar .............02.000 00... 70 000 
LXVIII. Til eflingar menningarsambands við Vestur-Ís- 

lendinga ..............20..00. 00. nn er 20 500 
LXIX. Til að semja og gefa út æviskrár Vestur-Íslend- 

ÍNA .......0.220.0..20 ones 50 000 
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14. gr. 

kr. kr. 

Til minningarlunda og skrudgarda undir eftirliti 
og samkvæmt ráðstöfun skógræktarstjóra ..... 60 000 
Til Steinunnar Ólafsdóttur í viðurkenningar- 
skyni fyrir margs konar aðstoð og fyrirgreiðslu 
við Íslendinga í Kaupmannahöfn .............. 18 000 
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 8 000 
Til umbóta á Þingvöllum ..........00.000..0... 190 000 
Laun þjóðgarðsvarðar ..........0.000000.0...0.. 60 050 
Til Vesturheimsblaðsins Lögbergs— Heims- 
kringlu ..........020000 000. 100 000 
Til byggðasafns Rangæinga og Vestur-Skaftfell- 
inga til að byggja yfir áraskipið Pétursey ...... 5 000 
Til Matthíasarfélagsins á Akureyri, gegn a. m. k. 
jafnmiklu framlagi frá Akureyrarbæ .......... 40 000 
Til að reisa höggmynd af Ingólfi Árnarsyni í Rive- 
dal í Noregi (lokagreiðsla) ........0.000000.00... 300 000 
Til barnamúsikskólans, Reykjavík ............. 40 000 

Til Erlings Vigfússonar til söngnáms .......... 8 000 
Til Guðmundar Guðjónssonar til söngnáms .... 8 000 
Til Sigurðar Björnssonar til söngnáms ........ 8000 

Samtals B. ... 13 053 806      
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Til kirkjumåla er veitt (kirkjumálaráðuneyti): 

II. 

III. 

  

Biskupsembættid: 
1. Laun ...0000seueeeeeeeeeeeeseessene ne eseessner 
2. Ljós og hiti í biskupsbústaðnum ............... 
3. Risna ............000000.0ns sn 

Embætti sóknarpresta og prófasta: 

Laun ............02000 0000. 
Embættiskostnaður presta ............0000000... 
Síma- og frímerkjakostnaður presta ............ 
Til endurbóta á gömlum íbúðarhúsum á prests- 
setrum ............200 0000 

5. Húsaleigustyrkur presta ...........0000 000... 
6. Prestmötuandvirði, úttektarkostnaður á prests- 

setrum, vextir af seldri prestmötu, jarðabóta- 
greiðslur, girðingar o. fl., sem áður var greitt úr 
prestlaunasjóði (áætlað) ..............00000000.. 

7. Til fyrningarsjóðs prestsseturshúsa, sbr. 17. gr. 
laga nr. 38/1947 ............2.000 00... 

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. 98/1954 serene. 

im 
C
o
 

Til söngmálastjóra þjóðkirkjunnar: 
1. Laun ...............0020 0000 nn nr 

. Til eflingar kirkjusöngs samkv. ráðstöfun söngmála- 
stjóra ......02.000000 0000 
Húsaleiga vegna söngskóla þjóðkirkjunnar ........ 

. Til greiðslu álags vegna afhendingar kirkna til 
safnaða ...........0.0..essenss ss 

. Til að gefa út ársskýrslu þjóðkirkjunnar .......... 
. Til styrktar málgagni fyrir hina íslenzku þjóðkirkju 
Framlag til kirkjubyggingasjóðs samkv. lögum nr. 
43/1954 20.00.0200. 
Til Kynningarsjóðs íslenzku og vestur-íslenzku kirkn- 
ANNA 22.00.2000 

. Árgjöld þjóðkirkjunnar til alþjóðakirkjusambanda .. 
. Til kristilegrar æskulýðsstarfsemi .................. 
. Til byggingar Skálholtskirkju ...........00000000..00. 
. Utanfararstyrkur presta samkv. lögum nr. 18/1931 . 
. Til eftirlits með kirkjugörðum .................... 
. Til biskupsbókasafns ............0.0220000.0.00.0.00.. 

Samtals 

  

  

  
  

    

kr. kr. 

233 732 
22 000 
10 000 
60 000 
35 000 

360 732 

8 538 174 
800 000 
200 000 

570 000 
120 000 

250 000 | 
| 
| 

35 000 
| 
| 

150 000 ' 

50 000 
— — | 10713 174 

78 300 
5 000 

83 300 

45 000 
8 000 

300 000 
7 000 
7 500 

800 000 

25 000 
50 000 
40 000 

800 000 
16 000 
18 000 
10 000 

13 283 706     

A 38 
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16. gr. 

Til atvinnumála er veitt (atvinnumálaráðuneyti og iðnaðarmálaráðuneyti): 
  

A. Landbúnaðarmál. 

Til Búnaðarfélags Íslands, enda samþykki landbún- 
aðarráðherra fjárhagsáætlun félagsins 
Til sama, til kynnisferða bænda .......0.000000000.. 

Til sama, til greiðslu á kostnaði af starfi veiðistjóra .. 
Til búreikningaskrifstofu á vegum Búnaðarfél. Íslands 
Gjöld samkv. jarðræktarlögum: 
A. Vegna 1. kafla laganna: 

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

…seseeeeeeeeee 

a. Jarðræktarframlög ...........000...... 14000000 
b. Til framræslu samkv. 11. gr. III ..... 12000000 

C. Vegna MI. kafla laganna: 
a. Til stofnkostnaðar .......0.0.00000... 475000 
b. Til stjórnar vélasjóðs, sbr. 19. gr. lag- 

ANNA 2000... 150000 
c. Til eftirlits með vélum ræktunarsam- 

banda og dráttarvélanámskeiða ....... 160000 

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

laganna .........0022000 0. .n nn 

b. Til kaupa á jarðræktarvélum .........0000000.... 
c. Styrkir samkv. 21. gr. laganna, sbr. 1. 29/1948 .... 

Til verkfæranefndar ríkisins, enda birti hún árlega 
skýrslu um störf sín .......000020 0000 
Til verðlagsnefndar landbúnaðarafurða samkv. 9. gr. 
1. nr. 94 5. júní 1947 .......00002002 0000 
Til búfjárræktar samkv. lögum nr. 54/1957: 
a. Nautgriparækt: 

1. Almennur styrkur til nautgriparæktar- 
félaga ......0020000. 0000 500000 

2. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 
annars staðar að .......000000000000.. 12000 

b. Sauðfjárrækt: 
1. Styrkur til sauðfjárkynbótabúa ........ 35000 
2. Styrkur til sauðfjárræktarfélaga ....... 525000 
3. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 

annars staðar að .......00.0000000000.. 60000 
4. Til afkvæmarannsóknarstöðva sauðfjár 10000 

c. Hrossarækt: 
í. Til hrossaræktarsambanda ............ 45000 
2. Verðlaunafé á landssýningu ........... 18000 

  

  

  63 000   

kr. kr. 

3 730 000 

20 000 

212 000 

125 000 

1030 000 

26 000 000 

785 000 
——! 27815 000 

160 000 

1 000 000 

120 000 
A —| 1280 000 

200 000 

100 000 

512 000 

630 000
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kr. kr. 

d. Styrkur til fóðurbirgðafélaga .............000.... 60 000 
e. Til sæðingarstöðva: 

1. Rekstrarstyrkur ...............0.0..... 325000 
2. Stofnstyrkur til sæðingarstöðvar ...... 105000 

— 30 000. 1695 000 
10. Framlag til búfjártryggingar samkv. 1. nr. 20/1943 .... 60 000 
11. Til tilraunaráðs búfjárræktar ....................... 250 000 
12. Til jarðræktartilrauna: 

a. Rekstrarkostnaður ............0000000. 0000... 1 350 000 

b. Stofnkostnaður ..............00000 000. n nn 450 000 
c. Til framkvæmda á áveitulandi í Flóa ............ 45 000 
d. Til útgáfustarfsemi .............200.2 0000... 60 000 

————/ 1905 000 
13. Til umbóta á Reykhólum vegna skipulags staðarins .. 25 000 
14. Framlag samkv. lögum nr. 48/1957, um landnám, ræktun 

og byggingar í sveitum: 
a. Samkv. 5. gr. til landnáms ............00.0000..... 5 000 000 
b. Samkv. 43. gr. til byggingarsjóðs sveitabæja ...... 2500 000 
c. Samkv. 26. gr. til íbúðarhúsa á nýbýlum ......... 1500 000 
d. Samkv. 61. gr. til ræktunarsjóðs ................. 1600 000 
e. Samkv. 41. gr. framlag til túnræktar á þeim jörðum, 

þar sem ræktun er skammt á veg komin .......... 5 000 000 
— 15 600 000 

15. Til samanburðartilrauna með heyverkunaraðferðir ... 100 000 
16. Til leiðbeiningar og tilrauna með æðarvarp eftir ráð- 

stöfun Búnaðarfélags Íslands .........00...00...0.... 30 000 
17. Til fyrirhleðslu í Þverá og Markarfljóti ............. 500 000 
18. Til fyrirhleðslu í Kaldaklifsá, Svarðbælisá og Laugará 142 500 
19. Til fyrirhleðslu í Miðskálaá, frå og Holtsá .......... 35 000 
20. Til fyrirhleðslu í Hólmsá á Mýrum, Austur-Skaftafells- 

SýSIU ........00220000 0000 100 000 
21. Til fyrirhleðslu í Kotá í Öræfum ...........000.0000.. 90 000 
22. Til fyrirhleðslu, gegn framlagi % kostnaðar annars stað- 

ar að: 
a. Í Kúðafljóti ................0.0000. 0. 000 95 000 
b. Í Skaftá ...........000000 000. 40 000 
c. Í Laxá í Nesjahreppi í Austur-Skaftafellssýslu .... 47 500 
d. Í Svartá í Geitlöndum í Borgarfirði .............. 35 000 

23. Til sjóvarnargarða: A 217 500 
a. Akranes ...........000000.0 00 nn 200 000 
b. Álftanes .........0.00000 0... 150 000 
ce. Borgarfjörður eystri .............000..0000 25 000 
d. Borgarnes ...............22.000 0... nes 50 000 
e. Eyrarbakki .............2020.00 0200. 250 000 
f. Flateyri ..........0.0...2..20.0 00 100 000 
8. Grenivík ............0000.02.000 00... 25 000 
h. Ólafsvík .................0000 00. 50 000 
i. Seltjarnarnes ..............00000000 00 200 000 
j. Siglufjörður ..................0.00 0000. 100 000 
k. Vestmannaeyjar ..........0.000000 00. v vn 200 000 

—————| 1350 000    
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31. 

32. 

33. 

35. 
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304 

  

Til sandgrædslu: 
Laun ........000000 00. 
Til sandgræðslustöðva ........0020000000.. 000... 
Til nýrra sandgræðslugirðinga ..............00... 
Skrifstofukostnaður ..........200000000. 0. 000... 
Til sandgræðslutilrauna .........0002000.0.0.0..0.. 
Til fræræktar í Gunnarsholti ..........0000000002.. 
Til að gera tilraunir með áburðardreifingu úr flugvél 
Ýmis gjöld ...........000.00 0000 n enn 5

0
 
0
 

a
n
 
5
 

Til hreinræktunar holdanautgripa .......00000000.00.. 
Til raflýsingar í Gunnarsholti .......0002000000.0000.. 

Til skógræktar: 

Laun ........0000000 0000 
Skrifstofukostnaður ........0.000000 0... 0... 
Til skógræktarfélaga ........2.000000 00.00.0000... 
Til skóggræðslu .........0.002200 000. n. en. 
Til plöntuuppeldis ........00220000 0000... 

Til skjólbelta ........00000000 near 

Til skóggræðslu á jörðum einstaklinga ........... 

Til byggingar skógarvarðabústaða ........0000... 
Vextir og afborganir af skuldum ................. 
Til gróðurrannsókna ........00000000 000... 0... m

m
 

m
n
 

m
e
 

A
n
 

5 
p 

Til mjólkurbúa og smjårsamlaga ......0..000.0.0.... 
Til garðyrkjufélags Íslands .........0.2.0.000000. 0000... 
Veiðimálaskrifstofan: 

Laun ........020200000 neee 
Útgáfukostnaður .........0022.00 0000... 
Annar kostnaður .........0.0000000 000... 
Kostnaður við eldistilraumir ................0.0.... 2

0
5
 

Kostnaður við veiðimálanefnd og veiðieftirlit og styrkir 
til fiskræktar ........00000000 000 nn. 
Kostnaður vegna eyðingar refa og minka samkv. lögum 

nr. 52/1957 2.....00000000 senn 

Til dýralækna: 
a. Laun .......0.00000e eens 
b. Styrkir til tveggja manna til þess að stunda dýra- 

lækningar samkv. 13. gr. dýralæknalaga frá 1947 .. 
c. Styrkur til einstakra manna til að stunda dýralækn- 

ingar .....0..0000 nn sr 

d. Skrifstofukostnaður yfirdýralæknis ............... 
e. Sóttvarnaraðgerðir og ferðakostnaður héraðsdýra- 

lækna suser sense renere, 

Styrkur til dyralæknisfrædinåms erlendis ............ 
Til kláðalækninga ........00.0002000 00. n sn 
Kostnaður við berklapróf í nautgripum .............. 

. Kostnaður við sauðfjársjúkdómavarnir: 

a. Sauðfjársjúkdómanefnd .........00.00.0000.0.00000... 

  

  

16. gr. 

kr. kr. 

180 250 

1680 000 

975 000 

20 000 

40 000 

40 000 

380 000 

95 000 
3 410 250 

75 000 

40 000 

669 932 

190 000 

527 500 

1600 000 

522 500 

57 000 

104 500 

95 000 

42 800 

15 000 
—— 3824 232 

95 000 

10 000 

145 496 

5 000 

150 000 

125 000 
435 496 

105 000 

1500 000 

848 102 

71 008 

36 600 

35 000 

50 000 

1040 710 

30 000 

60 000 

20 000 

365 0060  
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3. Til kennsluåhalda og verkfærakaupa .. 50000 

  

    

16. gr. 

80 

kr. kr. 23. des. 

b. Bætur vegna fjárförgunar, uppeldisstyrkur og aðrar 
bætur og styrkir ...........2000000... 0... 2 615 000 

c. Kostnaður við vårzlu ...........02.0022000000.000.. 700 000 
d. Nýjar girðingar ............20000000. 0000 nn 300 000 
e. Viðhald girðinga og endurbætur .................. 900 000 
f. Til rannsókna .............00000 0000 0n enn. 600 000 
g. Til niðurgreiðslu vaxta af viðreisnarlánum vegna 

sarnaveiki á garnaveikisvæðunum milli Lónsheiðar 
og Öxarfjarðar ............000020. 000. enn 180 000 

h. Til greiðslu vaxtamismunar af lánum vegna fjár- 
förgumar ...........200000 000... 35 000 

5 695 000 
. Til norræna búfræðifélagsins ...............00.000... 2 000 

Til landssambands íslenzkra hestamannafélaga ....... 20 000 
Til landssambands íslenzkra hestamannafélaga til leið- 
beininga um hestamennsku ...........00.0000000.0000.. 25 000 

. Til hrossaræktarbúsins að Kirkjubæ á Rangárvöllum . 35 000 
. Til nautgriparæktarsambanda vegna stofnunar tilrauna- 

búa til afkvæmarannsókna, þó ekki yfir % kostnaðar 285 000 
Til Búnaðarfélags Íslands til undirbúnings landbúnað- 
arsyningar  .........0.20000 0. 50 000 
Til ráðningarstofu landbúnaðarins ................... 65 000 

. Búnaðarkennsla: 
a. Bændaskólinn á Hólum: 

1. Föst laun ...........2000.00000 0... 285150 
2. Stundakennsla ............0000.00...... 45000 
3. Til verklegs náms ..........0000000... 40000 
4. Hiti, ljós og ræsting ................... 133000 
5. Til verkfærakaupa .................... 25000 
6. Til tilrauna ...........02000000000.0.0.. 60000 
7. Til viðhalds ...............020000 00... 90000 
8. Til kennsluáhalda .................... 15000 
9. Annar kostnaður .............000000... 40000 

—— 733 150 
b. Bændaskólinn á Hvanneyri: 

1. Föst laun ...........00000. 0... 0... 354100 
2. Stundakennsla ...........2000.0.....0.. 69000 
3. Til verklegs náms .................... 70000 
4. Hiti, ljósogræsting.................... 122000 
5. Til verkfærakaupa .................... 25000 
6. Til verkfærasafns ...............0..... 2000 
7. Til tilrauma ...........0000000 000... 110000 
8. Viðhald ............0.200. 00. 235000 
9. Til kennsluáhalda .................... 25000 

10. Til framhaldsdeildar .................. 215000 
11. Annar kostnaður .................00... 45000 

—.—— 1272100 
ce. Garðyrkjuskólinn á Reykjum: 

1. Föst laun .............0.00 0000... 231267 
2. Hiti, ljós og ræsting ................... 50000
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306. 

Viðhald skólahúsa 
Til garðyrkjutilrauna 
Til jarðborana 

5
 

46. Húsmæðraskólar utan kaupstaða: 
a. Húsmæðraskólinn að Varmalandi: 

1. Laun 

. Stundakennsla 

b. Húsmæðraskólinn að Staðarfelli: 

1. Laun ........00.000 00... 

2. Stundakennsla ........0.00000..... 

3. Annar kostnaður ..........00002.. 

4. Viðhaldskostnaður ............... 

c. Húsmæðraskólinn á Blönduósi: 
1. Laun ........022000 000. e. 0 . 

2. Stundakennsla ...........0.000... 

3. Annar kostnaður .........0.0.020.. 

4. Viðhaldskostnaður og hiti ........ 

d. Húsmæðraskólinn að Löngumýri: H 
1. Laun 

2. Stundakennsla 

3 
4 
5 

. Viðhaldskostnaður og hiti 
. Til hitaveituframkvæmda 

e. Húsmæðraskólinn að Laugalandi: 
1. Laun 

f. Húsmæðraskólinn að Laugum: 
1. Laun 

3. Viðhaldskostnaður 

g. Húsmæðraskólinn að Hallormsstað: 
1. Laun 

2. Stundakennsla 

4. Viðhaldskostnaður og hiti 

Annar kostnaður ........0000000... 

sr... 

2 
3. Annar kostnaður .............0... 

4 

………… 

..... 

. Annar kostnaður ..........02000.. 

so... 

sr... 

2. Annar kostnaður ..........0000.... 

so... 

3. Annar kostnaður ...........0..2... 

…s…… 

00.00.0000... 

16. gr. 
  

kr. kr. 
  

—— 551 267 
  

35000 

  382 718 

341 076 

5000 

401 659 

428 707 

336 778 

12500 

316 278 

176076 
40000 
35000 

165000     416 076 

2 556 517
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h. Húsmæðraskólinn að Laugarvatni: 
1. Laun .............0.00 0000 189253 
2. Stundakennsla ...............0.0.0000.. 45000 
3. Annar kostnaður ...............0.2.2.0.. 50000 
4. Viðhaldskostnaður .................... 45000 

329 253 

i. Orlofs- og forfallakennsla ..........0..0000000.0.. 600 FR 
j. Til byggingar skóla ..............0.02.000000...0.... 
! S88m8 ———| 3 607 825 
Til Kvenfélagasambands Íslands, til húsmæðrafræðslu, 
heimilisiðnaðar og garðyrkju ...............0000..... 190 000 

. Til sama, til greiðslu á launum og lífeyrissjóðsgjaldi 
ráðunautar ................022020022. 000 nn en 73 087 
Til Heimilisiðnaðarfélags Íslands, til leiðbeiningarstarf- 
semi í heimilisiðnaði o. fl. ................000..0.... 35 000 
Til Ungmennafélags Íslands, til starfsíþrótta .......... 25 000 

. Mat á landbúnaðarafurðum: 
a. Laun kjötmatsmanna ..........00000 000. 0... 0... 41 242 
b. Laun ullarmatsmanna ..........000.............. 56 841 
c. Ferðakostnaður ...............0000..00 0... .. — 80 000 178 083 

- Til landþurrkunar í Vestur-Landeyjum .............. 40 000 
Til landburrkunar í Austur-Landeyjum .............. 40 000 
Til landþurrkunar á Stokkseyri ............000000... 20 000 

- Kostnaður vegna laga um lax- og silungsveiði ........ 150 000 
. Styrkur til Sölufélags garðyrkjumanna vegna tækja- 
kaupa til varnar gegn jurtasjúkdómum í gróðurhúsum 50 000 

Samtals A. ... 79 370 200 

B. Sjávarútvegsmál. 

Til Fiskifélags Íslands, enda samþykki atvinnumála- 
ráðuneytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins, og félagið sjái 

um útgáfu fiskimannaalmanaks á sinn kostnað ...... 3 895 485 
. Til námskeiða í meðferð fiskileitartækja .............. 35 000 
. Til alþjóðahafrannsókna ............00%...0. 00... 215 500 

Til reikningaskrifstofu sjávarútvegsins ............... 70 000 
Til haf- og fiskirannsókna ............2.00.000..0.000.. 750 000 

- Til alþjóðahvalveiðiráðs ................0.02..0.0.0.00.0. 26 837 
- Til eftirlits með hvalvinnslustöðvum ................. 8 300 
. Til að leita nýrra fiskimida .......................... 1 760 000 
- Til að gera tilraunir með nýjar síldveiðiaðferðir .... 2 090 000 
. Til síldarleitar og fiskrannsókna ..................... 2 200 000 
- Til hlutatryggingasjóðs samkvæmt lögum (áætlað) ... 8500 000 
. Vextir af bráðabirgðalánum  síldveiðideildar hluta- 
tryggingasjóðs ............. ssvrnese res 665 000 

- Framlag til Fiskveiðasjóðs Íslands samkv, lögum nr. 
40 frá 1955 .........202000.0.0en sess 9 000 000 

. Kostnaður við mat á sjávarafurðum: 
a. Fiskmat: 

1. Laun ........000000 000 981825 
2. Tilafleysinga í sumarleyfum ogforföllum 79015 

23. des.
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3. Skrifstofukostnaður ................... 380000 
4. Kostnaður við eftirlit með fiskaðgerð 

o. fl. samkvæmt 12. gr. laga um fiskmat 
frá 5. apríl 1948 ........000000000.000. 8000 

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

6. Kostnaður við námskeið fiskmatsmanna 125000 
7. Ferðakostnaður ..........0000000000... 560000 

—— | 2143 840 
b. Síldarmat: 

1. Laun: 

a. Föst laun ................. 64275 
b. Aukavinna ......00.0000000.. 4675 

——— 68950 
2. Tímakaup matsmanna ........00.00...0... 410000 
3. Annar kostnaður ..........2000000.00.0.. 112500 

591450 
— Tekjur ..........020000 000. 0... 200000 391 450 

c. Laun lýsismatsmanns .........020000 00.00.0000... 11 070 
d. Ferðakostnaður matsmanna ..........000000.0.... 310 000 

2 856 360 
Til að leita að rækjumiðum .........0.0.000.0. 0... 300 000 
Til síldarverksmiðjanna í Krossanesi og á Hjalteyri 
vegna tilrauna með síldarflutninga frá fjarlægum 
síldarmiðum ............202 0000 en sess 500 000 

Samtals B. 25 872 482 

C. Iðnaðarmál. 

Til Landssambands iðnaðarmanna ........0000000.0... 150 000 
Til Iðnaðarmálastofnunar Íslands .............. FELTER 1 085 000 
Þátttaka í kostnaði við leiðbeiningarstarfsemi á Íslandi 
á vegum E.P.A. og F.O.A. .....0.000000 00... 150 000 
Til iðnlánasjóðs ..........2000000 000... nn 2 000 000 
Til iðnfræðsluráðs samkv. lögum ......000000000000.. 295 000 
Til iðnráða ............02000.0... ss ee 30 000 
Styrkur til byggingar iðnskóla í Reykjavík, gegn jafn- 
miklu framlagi annars staðar að, allt að ............ 450 000 
Styrkur til byggingar iðnskóla á Akureyri ........... 300 000 
Styrkur til byggingar iðnskólans á Selfossi .......... 50 000 
Til framhaldsnáms iðnaðarmanna erlendis ........... 75 000 

. Til vörusýninga og vörukynningar erlendis .......... 50 000 
Öryggiseftirlit ríkisins: 
a. Laun .........200000.0ns ss 486 159 
b. Þóknun til skoðunarmanna, sem ekki taka föst laun 

úr ríkissjóði (áætlað) .......0..00000 0000. 00... 70 000 

c. Annar kostnaður ..........00.0000.0.... 0... 327 000 

883 159 

— Tekjur ........0000 0000 0n ene 883 159
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13. Kostnaður við öryggisráð ...............00.0.....0... 40 000 
14. Kostnaður við vörumerkjaskráningu ................. 12 000 

Samtals C. . AÐ 4 687 000 

D. Raforkumál. 

I. Stjórn raforkumála: 
1. Laun -.........0.0.0000 000. n ns 116 762 
2. Skrifstofukostnaður ............0000000000000... 80 000 
3. Annar kostnaður .............0000.0.. 00... 90 238 

287 000 

II. Til undirbúnings rannsókna og áætlana um nýjar 
virkjanir og raforkuframkvæmdir: 
1. Laun .............000.0. 000 736 953 
2. Skrifstofukostnaður ............00.00000000000... 193 047 
3. Mælingar og áætlunargerð ...................... 2800 0007 

3 730 000 
— Tekjur: 
1. Endurgreiðslur og framlög .......... 2800000 
2. Ur raforkusjóði ..................... 930000 

—.—.—— 3 730 000 

III. Rafmagnsveitur ríkisins: 
1. Laun .............0.. 0 3287536 
2. Skrifstofukostnaður ..............0..... 1300000 
3. Annar kostnaður, birgðavarzla, bifreiðar 

og vélar, vextir, afskriftir og ýmis gjöld 19912464 

24500000 
Þar af greitt af veitum í rekstri ....... 10000000 

—-—— | 14 500 000 
4. Rekstrarkostnadur og raforkukaup veitna: 

a. Rafmagnsveitur ríkisins ............ 60000000 
b. Héraðsrafmagnsveitur ríkisins ...... 42000000 

— — 1102 000 000 

116 500 000 
—- Tekjur: 

1. Rekstrartekjur veitna: 
a. Rafmagnsveitur ríkisins ......... 52000000 
hb. Héraðsrafmagnsveitur ríkisins .. 37000000 

—— 89 000 000 
2. Greitt af nýbyggingum ...................... 13 000 000 
3. Endurgreitt frá viðskiptamönnum ............ 1500 000 
4. Bráðabirgðalán til greiðslu á rekstrarhalla 

veitna .......0.0000000.0. 00. 13 000 000 

116500 000 

IV. Vatnamælingar ................00..00000. 00. 420 000 
V. Til virkjunarrannsókna í stórám landsins .......... 565 000 
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VI. Til leiðbeiningar bændum um raforkumål .......... 140 000 
VII. Rafmagnseftirlit ríkisins: 

1. Laun „.......0.2000000 00 702 183 
2. Skrifstofukostnaður .........2.0000000.0.. 00... 374 817 
3. Ferðakostnaður .............0200.... 0... 400 000 
4. Annar kostnaður ........0000000 00... — 350 000 

1827 000 

—- Tekjur: 
1. Árgjöld rafveitna ................0... 1500000 
2. Aöðflutningsgjöld 0. a. 2..0000.000... 327000 

1827 000 

VIII. Raforkuráð: 
Þóknun og skrifstofukostnaður ............020000.. 30 000 

IX. Raforkusjóður ...........02020000 000. 0... 14 250 000 

X. Jarðhitadeild: 
1. Laun .......0.00.00. 0000. 0 274 859 
2. Skrifstofukostnaður .........0.00000 0000... 150 000 
3. Annar rannsóknarkostnaður ..........0.0.00000..- 350 000 

4. Annar kostnaður .........0.0000.0 00... 100 000 

5. Til bortækjakaupa ..........0.0000000. 0... 0... 95 000 
6. Til jarðborana .......0.00000000 000. 6 000 000 
7. Til að gera tilraunir með framleiðslu á þungu vatni 300 000 

——/ 7269 859 
XI. Til nýrra raforkuframkvæmda .........0.00.000.... 10 000 000 

Samtals D. ... 32 961 859 

E. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna o. fl. 

I. Atvinnudeild háskólans: 

1. Iðnaðardeild: 

a. Laun .......000000 0000 1157358 

b. Til hagnýtra jarðfræðirannsókna og 
iðnaðarrannsókna .......000000.00.0.. 200000 

c. Annar kostnaður ............0......- 540000 

1897358 

— Tekjur af rannsóknum .............. 480000 
1417 358 

2. Fiskideild: 
a. Laun .......0000000 0000. 1500633 
b. Annar kostnaður .........000.0000.2.. 900000 

2 400 633 

3. Búnaðardeild: 
a. Laun ........0.000000 0000... 1023136 

b. Annar kostnaður .......0.0000000.00.. 700000 
c. Kortlagning jarðvegs ................ 110000 
d. Gróðurkortagerð afréttarlanda ........ 50000 
e. Til gróðurrannsókna .........0000... 20000 

1 903 136    
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f. Fjárræktarbúið á Hesti: 
1. Laun ........... 0... 334276 
2. Til stofnkostnaðar ....... 30000 

3. Annar kostnaður ......... 185000 
549276 

— Tekjur ...........0.0..2.0 0... 475000 
— 74 276 

g. Tilraunabúið á Varmá: 
1. Laun ........00000000.0.. 115000 
2. Stofnkostnaður .......... 20000 

3. Annar kostnaður ......... 60000 

195000 
— Tekjur ..........20000. 000 10000 

—— 185 000 
4. Sameiginlegur kostnadur: 

a. Laun ..........200000 0... 0... 300592 

b. Hiti, ljós og ræsting ................ 610000 

c. Til viðhalds húss .........0.00.000..... 85000 

d. Húsaleiga í leiguhúsnæði ............ 160000 
e. Annar kostnaður .........02000000... 220000 

1375592 

— Tekjur frá Happdrætti Háskóla Íslands 
O. fl. s...sseeeeeeeeee essere sesesee 500000 

875 592 

IL Til rannsóknaráðs: —| 6855 995 

1. Laun ...........000.00 0... ess 195 833 

2. Rannsóknarkostnaður ...........00000..0.......0.. 135 000 
3. Til hafísrannsókna .........200000 000... en 10 000 
4. Til athugunar á nýtingu innlendra orkulinda og 

náttúruauðæfa til iðnaðar ..........000.0....000.. 50 000 

5. Til athugunar á heymjölsverksmiðju ........... 100 000 
6. Til rannsókna á kísilleir við Mývatn .......... 100 000 

III. Löggildingarstofan: 590 833 
1. Laun ..............000. 0000 290 998 
2. Annar kostnaður .............200000 0... 0... 350 000 

640 998 
— Tekjur ...........0000000 0000 enn 460 000 

IV. Verzlunarskólar o. fl.: 180 998 

1. Til Verzlunarskóla Íslands ..................... 550 000 
2. Til Samvinnuskólans ..........000000.000.. 370 000 
3. Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda .... 5 000 

925 000 
V. Vegna tæknilegrar aðstoðar ...........000000000.0.. 100 000 

VI. Framlag til norrænnar rannsóknarstöðvar í fræðileg- 

um atómvísindum ............0.......e sess 36 000 
VII. Til tækninýjunga ............000000 000. 0 nn 125 000 

Samtals E. ... 8813 826      
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Til félagsmåla er veitt (félagsmålaråduneyti): 
  

Sveitarstjórnarmál: 
1. Eftirlit með skipulagi bæja og sveitaþorpa: 

Laun .........22200000 000 
Ferðakostnaður við eftirlit .................. 
Mælingarkostnaður, helmingsþátttaka ríkissjóðs 
Annar kostnaður .........000000000......... 
Kostnaður við loftmyndatöku og útteiknun 
korta ........2000000.0 00 nes 

A
p
 

— Tekjur .........000000 000. 

Til Bjargráðasjóðs Íslands ..............00000... 
Til vatnsveitna samkvæmt lögum ............2.... 
Til vatnsborana í Kelduhverfi .................. 
Til vatnsöflunar í Vestmannaeyjum ............ 
Til vatnsborana að Hellnum ...............00... 
Til vegagerðar í Egilsstaðakauptúni samkv. |. nr. 
58/1957 ........2020000. 0 nn 

8. Til jarðhitaborana í Ólafsfirði samkv. lögum nr. 
98/1940, síðari greiðsla „.......0.00000000 00... 

9. Til Sambands íslenzkra sveitarfélaga ........... 

"
ð
 

Húsnæðismál: 
1. Húsnæðismálastofnun ríkisins: 

a. Laun framkvæmdastjóra og húsnæðis- 
málastjórnar ........0.20000 000... 270000 

b. Til útrýmingar heilsuspillandi hús- 
næðis, sbr. 16. gr. laga nr. 42/1957 .. 3800000 

c. Kostnaður við skyldusparnað ........ 1000000 

2. Framlag til byggingarsjóðs kaupstaða og kauptúna 
3. Húsaleigueftirlit ................00200000... 0000. 

4. Til teikninga á verkamannaíbúðum ............. 

Vinnumál: 
1. Félagsdómur: 

a. Laun félagsdómsmanna ............. 66000 
b. Annar kostnaður .........0000000... 4000 

2. Sáttanefndir í vinnudeilum: 

a. Laun ........0000n ns 21217 

b. Annar kostnaður .........000000000.... 100000 

Vinnumiðlun ........000000000 00 000... 
Til athugunar á starfsgetu og endurþjálfun fatlaðra 
Til Alþýðusambands Íslands .........00...0.0... 
Til Bandalags starfsmanna ríkis og bæja ........ 
Til orlofsheimilis verkalýðssamtakanna ......... 
Til orlofssjóðs húsmæðra ........000000000 0000. N

R
 

ed
   

kr. kr. 
  

494 917 
68 000 
97 000 

150 000 

300 000 

1109 917 
1109917 

900 000 
1270 000 

125 000 
150 000 
50 000 

50 000 

85 000 
75 000 

5 070 000 
3 800 000 

50 000 
200 000 

70 000 

121 217 
500 000 
15 000 

150 000 
25 000 

475 000 
375 000   

2 705 000 

9120 000
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9. Kostnaður við framkvæmd orlofslaga .......... 500 000 
10. Framlag tilllL.0. ..........0..000 000... 470 000 

— 2701217 
IV. Almannatryggingar: 

Framlag samkv. 24. gr. laga nr. 24/1956 ........ 247 700000 
> Framlag til sjukratrygginga samkv. 58. gr. laga nr. 

24/1956 .......02000000 000 49 500 000 
3. Framlag til atvinnuleysistrygginganna samkv. lög- 

um nr. 29/1956 .......0...2000000 0000. 26 600 000 
————/323 800 000 

V. Önnur félagsmál: 
1. Ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla: 

Styrkur til berklasjúklinga ......... 5272000 

Styrkur samkv. 19. gr. laga nr. 66/1939 10000 
Laun 2... 285895 
Berklaræktanir .................... 75000 

Annar kostnaður ..........0.00...... 125000 

Styrkur til sjúklinga annarra en 
berklasjúklinga .................... 28680120 

2. Önnur ríkisframfærsla: 
a. Gjöld samkv. 21. gr., 22. gr. og 23. gr. 

framfærslulaga .................... 150000 
b. Gjöld samkv. 12. gr. laga nr. 87/1947, 

um afstöðu foreldra til óskilgetinna 

barna ..........0...00. 0... 20000 
c. Til hjálpar nauðstöddum Íslendingum 

erlendis „...........0.2.0.. 00... 25000 
d. Greiðsla með börnum erlendra manna 

samkv. 3. bráðabirgðaákvæði fram- 
færslulaga ................0..0..0... 3000000 

co. | 3195000 
3. Elliheimili: 

a. Til Elliheimilisins Grundar, Reykjavik 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 ................ 360000 

— 420 000 
4. Til Sambands íslenzkra berklasjúklinga, bar af 

rekstrarstyrkur vegna læknalauna kr. 137398 . 440 398 

Til almennra slysavarna .........2...2000 0000... 550 000 

Til flugbjörgunarsveitar Akureyrar til tækjakaupa 75 000 

Til Björns Pálssonar til sjúkraflugs ............ 125 000 

Til Tryggva Helgasonar til sjúkraflugs ......... 75 000 
Til Barnavinafélagsins Sumargjafar: 
a. Rekstrarstyrkur, gegn a. m. k. tvöföldu 

framlagi frá Reykjavíkurbæ ........ 215000 
b. Til starfskvennaskóla, gegn jafnmiklu 

framlagi annars staðar að .......... 40000 
—.— 255 000 

m
e
n
s
 

34 448 015 
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10. Til sumardvalarheimila, dagheimila og vistheimila 
fyrir börn úr bæjum og kauptúnum, gegn jöfnu 
framlagi annars staðar að ...........00000.000... 215 000 

11. Til barnaheimilissjóðs Hafnarfjarðar, byggingar- 
styrkur ........0000.00 00 20 000 

12. Til barnaheimilis kvenfélagsins Hlífar á Akureyri, 

byggingarstyrkur ......0.0.020.00 0. 20 000 
13. Til Blindrafélagsins í Reykjavík, byggingarstyrkur 150 000 
14. Til Sjálfsbjargar, félags fatlaðra á Akureyri, bygg- 

ingarstyrkur .........02000200 0... 75 000 
15. Til sjómanna- og gestaheimilis Siglufjarðar, bygg- 

ingarstyrkur .......0.0200000.0 00. 75 000 
16. Til Barnaverndarfélags Akureyrar, byggingar- 

styrkur .........220000 000 20 000 
17. Til heimilishjálpar samkv. lögum nr. 10/1952 ... 150 000 
18. Til Kvenréttindafélags Íslands ........00.0..0... 30 000 
19. Til ýmiss konar líknar- og hjálparstarfsemi: 

a. Til Rauða Kross Íslands ............ 25000 
b. Til Blindravinafélagsins, til útgáfu 

bóka á blindraletri ............2...... 23000 
c. Til félagsins Heyrnarhjálpar ........ 10000 
d. Til barnaheimilisins Sólheimum i 

Grímsnesi 2... 65000 
e. Til fávitahælis í Skálatúni ............ 65000 
f. Til styrktarfélags vangefinna ........ 25000 
g. Til styrktarfélags lamaðra og fatlaðra 17000 
h. Til Sjálfsbjargar, landssambands fatl- 

ATA ....0.00rr rr 25000 
i. Til mæðrastyrksnefnda .............. 70000 

Þar af 35 þús. kr. ti mæðrastyrks- 
nefnda utan Reykjavíkur. Ráðherra út- 
hlutar fénu. 

j. Til styrktar- og sjúkrasjóða samkv. úl- 
hlutun félagsmálaráðuneytisins ...... 40000 

— 365 000 
20. Til starfsemi neytendasamtakanna .............. 45 000 
21. Til Dýraverndunarfélags Íslands ................ 10 000 
22. 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 ........ 50000 
d. Til Bandalags íslenzkra farfugla .... 10000 
e. Til Æskulýðsráðs Íslands .......... 15000 

— 165 000 
——————]| 40 923 413 

Samtals ... 379 249 630     
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Til styrktarfjår, lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna, biðlauna og heiðurs- 23. des. 

launa er veitt: 
  

  

kr. kr. 

I. Samkvæmt launalögum: 
a. Embættismenn ................0000 0. 00... 238 212 
b. Embættismannaekkjur ...........00..0000...00.. 288 815 

527 027   

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

Aðalheiður Albertsdóttir, fyrrv. kennslu- 
kona ........0020000. 0. 7811.00 

Aðalheiður Níelsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 5000.00 
Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 3828.00 
Ágúst Elíasson, fyrrv. yfirfiskmatsm. ... 6792.00 
Alfons Gíslason, fyrrv. símstjóri ...... 15000.00 
Andrés Eyjólfsson, fyrrv. skjalavörður og 

alþm. ........0. 0000 30043.00 
Andrés Johnson, fornminjasafnari ...... 49757.00 

Anna Þórhallsdóttir, fyrrv. aðstoðargjald- 
keri 2.........0.0 0000 11320.00 

Ari Guðmundsson, fyrrv. skrifstofustjóri 15000.00 
Ari Jónsson, fyrrv. héraðslæknir ....... 10000.00 

Ari Sigurbjörnsson, fyrrv. póstur ...... 5007.00 
Arndís Þorsteinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir „ 6000.00 
Árni Árnason, fyrrv. héraðslæknir ...... 4006.00 
Árni S. Bjarnason, fyrrv. húsvörður Al- 

þingis ........000000 00. 28120.00 
Árni G. Eylands, fyrrv. stjórnarráðsfulltr. 15260.00 
Árni Thorsteinsson, tónskáld ........... 35110.00 

Árni Vilhjálmsson, fyrrv. héraðslæknir .. 10000.00 
Arnleif Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 3828.00 
Ásdís M. Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir 3828.00 
Ásgeir Jónsson, fyrrv. póstur .......... 5077.00 
Ásgeir Jónsson frá Gottorp ............ 3828.00 
Áskell Snorrason, fyrrv. söngkennari ... 17024.00 
Ásmundur Guðmundsson, fyrrv. biskup . 5000.00 
Ásmundur Jónsson frá Skúfsstöðum, rith. 10000.00 
Ásta Magnúsdóttir, fyrrv. ríkisféhirðir .. 5565.00   Benedikt Benjamínsson, fyrrv. póstur ... 6249.00 
Benedikt Gíslason ...........00000.00... 8000.00 
Bjarni Bjarnason, fyrrv. skólastjóri ..... 5000.00 
Bjarni Jónsson, vígslubiskup ......... 19624.00 
Bjarni Sigurðsson, fyrrv. póstur ........ 4769.00 
Björg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 3906.00 
Björg Karlsdóttir, fyrrv. símstjóri ...... 6000.00 
Björg Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .... 4006.00 
Björgvin Guðmundsson, tónskáld ...... 33026.00 
Björn O. Björnsson, fyrrv. sóknarpr. ... 13670.00 
Björn Einarsson ...................0.... 25348.00   Björn Guðcnundsson, fyrrv. fiskmatsm. . 3828.00
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Björn Helgason, fyrrv. fiskmatsm. ..... 
Björn Jakobsson, fyrrv. skólastjóri .... 
Björn Jósefsson, fyrrv. héraðslæknir .... 
Björn Kristjánsson, fyrrv. póst- og síma- 

afgreiðslumaður ..............0.0..... 
Björn Stefánsson, fyrrv. póstur ......... 
Björn Þórðarson, fyrrv. forsætisráðherra 
Bogi Brynjólfsson, fyrrv. sýslumaður .. 
Böðvar Magnússon ......000000000 0. 
Daníel V. Fjeldsted, fyrrv. héraðslæknir 
Eggert Stefánsson, söngvari ............ 
Egill Hallgrímsson, fyrrv. barnakennari . 
Egill Sandholt, fyrrv. skrifstofustjóri ... 
Egill Tryggvason, fyrrv. póstur ........ 
Egill Þorláksson, fyrrv. kennari ........ 
Eiður Albertsson, fyrrv. barnaskólastjóri 
Eiður Sigurjónsson, fyrrv. kennari ..... 
Einar Ástráðsson, fyrrv. héraðslæknir .. 
Einar Einarsson, fyrrv. skipherra ...... 
Eiríkur Albertsson, fyrrv. sóknarprestur 
Eiríkur Stefánsson, fyrrv. sóknarprestur 
Elín Jóhannesdóttir, fyrrv. hjúkrunarkona 
Elísabet Eiríksdóttir, fyrrv. kennslukona 
Elísabet Friðriksdóttir, fyrrv. barna- 

kennari ........0.000000 00... 
Eyþór Þórarinsson, fyrrv. verkstjóri ... 
Finnbogi Arndal, fyrrv. fulltrúi ........ 
Friðleifur Jóhannsson, fyrrv. fiskmatsm. 
Friðrik Bjarnason, fyrrv. barnaskólastj. . 
Geir Sigurðsson, fyrrv. lögregluþjónn ... 
Gísli Guðmundsson, fyrrv. símstjóri .... 
Grétar Ó. Fells, fyrrv. fulltrúi .......... 
Guðbjörg Kristinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 
Guðbrandur Björnsson, fyrrv. sóknarpr. 
Guðbrandur Magnússon, fyrrv. forstjóri 
Guðjón Bachmann, fyrrv. vegaverkstjóri 
Guðjón Einarsson, fyrrv. fiskmatsm. ... 
Guðjón Hermannsson, 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 000... 
Guðmundur Jónsson, fyrrv. garðyrkjum. 
Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur ..... 

18. gr. 
  

5077.00 
23373.00 
17615.00 

8012.00 
3906.00 

20451.00 
19628.00 
10000.00 
10000.00 
36052.00 
10014.00 
4000.00 
4991.00 
6000.00 
7923.00 
5000.00 

12017.00 
24035.00 
48963.00 
13669.00 
10000.00 
10014.00 

7923.00 
8000.00 

33961.00 
9057.00 

22694.00 
15622.00 
18000.00 
12000.00 
8000.00 

13213.00 
15972.00 
6009.00 
9013.00 
3828.00 
6367.00 
3828.00 
5007.00 
4340.00 
5723.00 
5077.00 

. 31245.00 
27347.00 
3815.00 

32527.00 
5000.00 
8905.00 

kr. kr. 
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Guðmundur Pétursson, fyrrv. póstur ... 8678.00 
Guðni Stígsson, fyrrv. starfsm. Löggild- 
ingarstofunnar ....................... 28120.00 

Guðný Þórarinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 4006.00 
Guðrún Indriðadóttir, leikkona ......... 10155.00 

Guðrún Reykholt .........0000000.0.0.. 6009.00 
Guðrún Sigurbjörnsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 5000.00 
Gunnlaugur Björnsson, fyrrv. kennari .. 18114.00 
Guttormur Pálsson, fyrrv. skógarvörður . 10551.00 
Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur ........ 3828.00 
Halla Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 4006.00 
Halldór Hansen, læknir ................ 22890.00 
Halldór Jónsson, fyrrv. yfirfiskmatsm. . 18114.00 
Halldór Kr. Júlíusson, fyrrv. sýslumaður 10155.00 
Halldór Kristinsson, fyrrv. héraðslæknir . 4000.00 
Halldór Steinsen, fyrrv. héraðslæknir ... 25346.00 
Halldóra Bjarnadóttir, fyrrv. skólastjóri 26037.00 
Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, fv. póstur . 2540.00 
Hallgrímur Jónsson, fyrrv. barnaskólastj. 28393.00 
Hannes Jónsson, fyrrv. póstur ......... 8905.00 
Haraldur Brynjólfsson, fyrrv. fiskmatsm. 5077.00 
Haukur Hrómundsson ................ 10000.00 
Helgi Hjörvar, fyrrv. skrifstofustjóri ... 5565.00 
Helgi Jóhannesson, fyrrv. fiskmatsmaður  6000.00 
Hermann Eyjólfsson, fyrrv. kennari .... 6000.00 
Hervald Björnsson, fyrrv. skólastjóri ... 5565.00 
Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ..... 3906.00 
Hólmfríður Sigurðardóttir ............. 6000.00 
Hólmgeir Jensson, fyrrv. dýralæknir .... 3828.00 
Inga Nielsen Beck, fyrrv. símstöðvarstjóri 8678.00 
Ingibjörg Jóhannsdóttir, fyrrv. kennari . 9057.00 
Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 3828.00 
Ingibjörg Sigurðardóttir, fv. póstafgr.k. . 7617.00 
Ingimar Baldvinsson, fyrrv. póst- og síma- 

afgreiðslumaður ..................... 10850.00 
Ingimundur Steingrímsson, fyrrv. póstaf- 
greiðslumaður ...........00.00.0000... 10014.00 

Ingiríður Helgadóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 3828.00 
Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir, 

biðlaun ...........000000 0000... 0... 18300.00 
Ingólfur Þorvaldsson, fv. sóknarprestur . 10860.00 
Ingveldur Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 3850.00 
Jakob Einarsson, fyrrv. sóknarprestur .. 13000.00 
Jakob Kristinsson, fyrrv. fræðslumálastj. 51041.00 
Jakob J. Smári, fv. adjunkt, biðlaun ... 58522.00 
Jes Á. Gíslason, fyrrv. sóknarprestur ... 6367.00 
Jóhann H. Havsteen, fyrrv. fiskmatsm. . 4528.00 
Jóhann Scheving, fyrrv. kennari ....... 1811.00 
Jóhann Sveinbjörnsson, fyrrv. tollþjónn 6509.00 
Jóhanna Friðriksdóttir, fyrrv. ljósmóðir 7811.00 

Jóhannes Guðmundsson, fyrrv. póstur .. 2540.00     
A 40 
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Jóhannes Jónasson, fyrrv. yfirfiskmatsm. 7923.00 
Jón Árnason, fyrrv. fiskmatsm. .......... 5077.00 
Jón Bóasson, fyrrv. póstur ............. 6000.00 
Jón Eiríksson, fyrrv. skólastjóri ....... 6009.00 
Jón Guðmundsson, fv. skrifstofumaður . 10000.00 

Jón Guðmundsson, fyrrv. skrifstofustjóri, 

biðlaun ........00.00000000 0000... 87649.00 
Jón Guðnason, fyrrv. skjalavörður ...... 7420.00 
Jón Gunnlaugsson, fv. stjórnarráðsfulltrúi 5000.00 
Jón Hallgrímsson, fyrrv. starfsmaður 

áfengisverzlunarinnar ................ 8000.00 
Jón Hallvarðsson, fyrrv. sýslumaður ... 31698.00 
Jón Jónsson, fyrrv. fiskmatsm., Dalvík . 6000.00 

Jón Jónsson, fyrrv. kennari ............ 4006.00 

Jón Kristjánsson, fyrrv. kennari ........ 1908.00 
Jón Sigurgeirsson, fyrrv. skrifstofumaður 10000.00 
Jón Sverrisson, fyrrv. fiskmatsm. ........ 12692.00 
Jóna Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 3828.00 
Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsm. .... 5077.00 

Jónas Bjarnason, verkstjóri ............ 6000.00 
Jónas Eyvindsson, fyrrv. símaverkstjóri . 6792.00 
Jónas Jósteinsson, fyrrv. kennari ...... 6000.00 
Jónas Rafnar, fyrrv. yfirlæknir ........ 53807.00 
Jónas Stefánsson, fyrrv. póstur ........ 5007.00 

Jónas Þorbergsson, fyrrv. útvarpsstjóri . 36462.00 
Jóninna Pétursdóttir, fyrrv. ráðskona .. 3815.00 

Jórunn Þórðardóttir, fyrrv. handavinnu- 
kennari .........2020000 00... 15847.00 

Jósef Jónsson, fyrrv. sóknarprestur .... 13212.00 

Kári Arngrímsson, fyrrv. póstur ........ 4528.00 
Karl Einarsson, fyrrv. bæjarfógeti ...... 38795.00 
Karl Friðriksson, fyrrv. yfirverkstjóri .. 8000.00 
Karl Steingrímsson, fyrrv. fiskmatsm. ... 3828.00 
Kjartan Ólafsson ......0000000000000.. 36000.00 
Klemenz Samúelsson, fv. barnakennari .. 4528.00 

Knútur Kristinsson, fyrrv. héraðslæknir . 10000.00 
Kristbjörg Þorbergsdóttir, fv. matráðsk. 1908.00 
Kristín Bjarnadóttir, fv. starfsk. Alþingis 3828.00 
Kristín Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir .... 3828.00 
Kristinn Benediktsson, fyrrv. póstafgr.m. 11933.00 
Kristinn Kristjánsson, Nýhöfn ......... 13353.00 
Kristjana V. Hannesdóttir, fv. skólastjóri 7811.00 
Kristjana Jónsdóttir, fyrrv. ritari ...... 28120.00 
Kristján Albertsson, rithöfundur ....... 19075.00 
Kristján Benediktsson .......00.0.00..... 10000.00 
Kristján Sigurðsson, fyrrv. barnakennari 7923.00 
Kristján Steingrímsson, fyrrv. bæjarfógeti 27171.00 
Kristján Þorláksson, fyrrv. vitavörður .. 5077.00 
Kristólína Kragh, fyrrv. hárgreiðslukona  8000.00 
Lárus Rist, fyrrv. kennari .............. 7617.00 
Lárus Sigurjónsson, skáld .............. 27171.00 

kr. kr. 
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M. E. Jessen, fyrrv. skólastjóri ......... 4869.00 
Magnus Gíslason, fyrrv. skrifstofustjóri . 13212.00 
María Sigurðardóttir, fv. starfsk. Alþingis 3828.00 
Markús Guðmundsson, fyrrv. verkstjóri . 10000.00 
Marselína Pálsdóttir, fyrrv. kennari .... 4769.00 
Marsibil Sigurðardóttir, fv. fiskmatsk. .. 3828.00 
Matthías Guðmundsson, fyrrv. fiskmatsm. 5007.00 
Matthías Þórðarson, fv. þjóðminjavörður 25895.00 
Matthildur Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir 4006.00 
Nikólína Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .... 4076.00 
Njáll Guðmundsson, fyrrv. póstur ...... 5077.00 
Oddur Bjarnason, fyrrv. fulltrúi ........ 8012.00 
Oddur Ívarsson, fyrrverandi póstafgr.- 
maður ............000000 00... 4528.00 

Oddur Valentínusson, fv. leiðsögumaður 9373.00 
Ólafía Jónsdóttir, fyrrv. forstöðukona .. 6000.00 
Ólafur Friðriksson, fyrrv. ritstjóri ..... 22849.00 
Ólafur Guðmundsson, fyrrv. póstur .... 3194.00 
Ólafur Jónsson, fyrrv. dyravörður ..... 10000.00 
Ólafur Lárusson, prófessor ............ 36902.00 
Ólafur Ólafsson, fyrrv. skólastjóri ...... 5000.00 
Ólafur Sigurðsson, fyrrv. ráðunautur ... 10850.00 
Olafur Thorarensen, fyrrv. símastjóri ... 5077.00 
Ólafur E. Thoroddsen, fyrrv. skipaeftir- 

litsmaður ..............00.02. 0000. 5723.00 
Ólafur Þorsteinsson, læknir ............ 9538.00 
Ólöf Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 4076.00 

Páll V. G. Kolka, fyrrv. héraðslæknir .. 10000.00 
Páll Ólafsson, fyrrv. ræðismaður ...... 9538.00 
Páll Sigurjónsson, fyrrv. fiskmatsmaður 5007.00 
Pétrína Jónsdóttir, fv. starfsk. Alþingis . 12017.00 
Pétur Magnússon, fyrrv. sóknarprestur . 10000.00 
Pétur Pétursson, fyrrv. póstur .......... 6249.00 
Ragnar Benediktsson, fyrrv. prestur .... 10014.00 
Ragnheiður Pétursdóttir, fyrrv. ráðuneyt- 

isbókari ...............0.00000000000... 23464.00 
Ragnheiður Þorsteinsdóttir, fyrrv. yfir- 

röntgenkona .............000000000.0. 21697.00 
Rósa Finnbogadóttir, fyrrv. kennari .... 5723.00 
Rögnvaldur Jónsson, fyrrv. verkstjóri .. 4769.00 
Sigdór V. Brekkan, fyrrv. kennari ...... 14717.00 
Sigmundur Þorgilsson, fyrrv. kennari .. 3815.00 
Sigríður Einarsdóttir, fv. póst- og síma- 

afgreiðslukona ...........0.0.0..0..0... 6792.00 
Sigríður Jónasdóttir, fv. ljósm., Þórshöfn 3828.00 

Sigríður Jónsdóttir, fyrrv. símstjóri .... 14000.00 
Sigríður Magnúsdóttir, fyrrv. kennari ... 10850.00 
Sigríður Pétursdóttir, fyrrv. kennari ... 5723.00 
Sigrún Laxdal, fyrrv. símafulltrúi ....... 2861.00 
Sigrún Sigurjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 4340.00 
Sigtryggur Jónsson, fyrrv. hreppstjóri .. 12000.00 

kr. 
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Sigurborg Kristjånsdåttir, fyrrv. kennari 13353.00 

Sigurður Benediktsson, fyrrv. póstur ... 3828.00 

Sigurður Fr. Einarsson, fv. fiskmatsm. . 3828.00 

Sigurður Heiðdal .........0002000.0.0.... 10189.00 

Sigurður Jónasson, fyrrv. fiskmatsm. .... 3828.00 

Sigurður Nordal, prófessor ............. 24141.00 

Sigurður Sigfússon, fyrrv. póstur ....... 6009.00 

Sigurður Sigurðsson, fv. barnakennari . 12017.00 

Sigurður Sigurðsson, fyrrv. barnakennari, 

Núpum ......0200000 0... 5000.00 

Sigurður Sigurðsson frá Kálfafelli, fyrrv. 

kennari ......0.00000000 0... 7595.00 

Sigurður Sigurðsson, fyrrv. sýslumaður . 6493.00 

Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur ...... 5007.00 

Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur, Krossi 4769.00 

Sigurður Þórðarson ......0000000000... 10000.00 

Sigurður Þorvaldsson, fv. barnakennari . 6000.00 
Sigurjón Jónsson, fyrrv. sóknarprestur . 8765.00 
Sigurmundur Sigurðsson, fyrrv. héraðs- 

læknir .......000000 0000 8592.00 

Snorri Sigfússon, fyrrv. námsstjóri ..... 11009.00 

Stefán Hannesson, fyrrv. barnakennari . 11320.00 

Stefán Kristjánsson, fyrrv. verkstjóri .. 4769.00 
Stefán Stefánsson, fyrrv. húsvörður .... 6000.00 
Stefán Steinþórsson, fyrrv. póstur ...... 6000.00 
Stefán Þorvaldsson, fyrrv. póstur ....... 5077.00 
Steinn Ármannsson, fyrrv. póstur ...... 5424.00 
Steinunn Bjartmarsdóttir, fyrrv. kennari 10850.00 
Svava Jónsdóttir, fyrrv. leikkona ...... " 8000.00 
Svava Þorleifsdóttir, fyrrv. skólastjóri . 9057.00 
Sveinbjörn Jónsson, fyrrv. barnakennari 5000.00 
Sveinn Víkingur, fyrrv. biskupsritari ... 10500.00 
Sveinn Þorláksson, fyrrv. símstjóri .... 8012.00 
Sæmundur Halldórsson, fyrrv. póstur .. 2263.00 

Sæmundur Sæmundsson, fyrrv. skólastjóri 4000.00 
Thor Brand, fyrrv. umsjónarmaður .... 11320.00 
Tómas Guðmundsson, fyrrv. póstur .... 3124.00 
Trausti Á. Reykdal, fyrrv. fiskmatsm. .. 5073.00 
Tryggvi Jóhannsson, fyrrv. fiskmatsm. . 5007.00 
Valdimar Snævarr, fyrrverandi barna- 

skólastjóri  ......00200 000... 20934.00 
Valdís Böðvarsdóttir, fyrrv. símstjóri og 

póstafgreiðslukona ..........0000000.. 7811.00 
Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur ........ 2540.00 
Vigdís Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 4006.00 
Vigfús Guttormsson, fyrrv. kennari .... 7923.00 
Viktoría Kristjánsdóttir ............... 6249.00 
Vilhjálmur Helgason, fyrrv. vitavörður .. 11445.00 
Vilmundur Jónsson, fyrrv. landlæknir .. 5000.00 
W. Thomas Möller, fyrrv. síma- og póst- 

afgreiðslumaður .............0...020.. 9057.00 

kr. kr. 
  

   



321 

  

  

18. gr. 

kr. kr. 

Wilhelm Erlendsson, fyrrv. påstafgreidslu- 
maður „..........000000 0... 12017.00 

Þóra Bjarnadóttir ..................... 3878.00 
Þórarinn Bjarnason, fyrrv. fiskmatsm. .. 5007.00 
Þórarinn Grímsson, fyrrv. símastjóri og 

vitavörður „..........0.000 000. 10000.00 
Þórarinn Stefánsson, fyrrv. fiskmatsm. . 3828.00 
Þorbjörg Guðmundsdóttir, fv. ljósmóðir . 6000.00 
Þorbjörn Þórðarson, fyrrv. héraðslæknir . 8905.00 
Þórður Jónsson .........00000000.0..0.. 6009.00 
Þórður Oddgeirsson, fyrrv. sóknarprestur 13293.00 
Þorgeir Jónsson, fyrrv. prófastur ....... 10000.00 
Þórhallur Gunnlaugsson, fyrrv. símstjóri 6000.00 
Þorkell Þorkelsson, fyrrv. veðurstofu- 

stjori ........000000 0000. 82390.00 
Þorleifur Erlendsson, fv. barnakennari . 4687.00 

Þórný Friðriksdóttir, fyrrv. húsmæðra- 

skólastjóri ...........0.0.000 000. 00... 13585.00 
Þorsteinn Gíslason, fyrrv. fiskmatsm. .. 5077.00 
Þorsteinn M. Jónsson, fyrrv. skólastjóri 13716.00 

Þorsteinn Þorsteinsson, fyrrverandi hag- 

stofustjóri  .............0..0..... 28266.00 
Þorsteinn Þorsteinsson, fyrrv. sýslumað- 

UP 2000... 24935.00 
Þórunn Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 3850.00 
Þorvaldur Þorvaldsson, fyrrv. fiskmatsm. 5077.00 

Þorvarður Þormar, fyrrv. sóknarprestur . 10500.00 
a 3434 592 

. Ekkjur: 
Aðalbjörg Jakobsdóttir ................ 6367.00 
Aðalbjörg Sigurðardóttir ............... 15232.00 
Agnethe Kamban ...........0000000.... 9373.00 
Ágústa Sigurðardóttir .................. 10000.00 
Anna Bjarnadóttir ...............0...... 3828.00 
Anna Guðmundsdóttir ................. 13634.00 
Anna Gunnlaugsson ...........0.0.0... 8000.00 
Anna Kl. Jónsson ........00000.0.0.0.. 5702.00 
Anna Kristjánsdóttir ................... 7595.00 
Anna Ólafsdóttir ............00......... 6509.00 
Anna Sigurðardóttir ................... 18591.00 
Anna Þuríður Sæmundsdóttir .......... 8000.00 
Anna Þorgrímsdóttir .................. 9057.00 
Árný Stígsdóttir ............000000..0.. 3828.00 
Arnþrúður Daníelsdóttir ............... 6509.00 
Ásdís G. Rafnar ..........000200 000... 11445.00 
Ásdís Þorgrímsdóttir ................. 3828.00 
Áslaug Thorlacius ..................... 11717.00 
Ásta Jónsdóttir, ekkja Bjarna Ásgeirs- 

SONAT seeren reneste. 34086.00 
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Ásta Jónsdóttir, ekkja Sigursteins Magnús- 

SONAT ........0s nr 8000.00 

Ásta Ólafsdóttir .....c..00.00 0. 12000.00 

Ásta Þorvaldsdóttir ........0..0000000... 3828.00 

Ástríður Eggertsdóttir ................. 17359.00 
Ástríður Magnúsdóttir ................. 2540.00 

Auður Gísladóttir ........00.00000..000.. 6493.00 

Auður Jónasdóttir ........000.00000000... 23434.00 

Bentína Hallgrímsson .......000000000.. 21148.00 

Bergþóra Einarsdóttir ............02... 4769.00 

Björg Guðmundsdóttir ..........00.00... 5077.00 

Björg Jónasdóttir ......0.000000.00.000.. 8905.00 

Bryndis Þórarinsdóttir ................. 13585.00 

Camilla Hallgrímsson .......0.00.000.0.. 10189.00 

Dagbjört Guðjónsdóttir .........00000.. 9538.00 

Dorothea Guðmundsson ..........00.... 8905.00 

Edith Möller .......200000.0. 0... 7595.00 

Eleanor Sveinbjörnsson .....0.000000.0.. 15232.00 

Elin Guðmundsdóttir ...........0002... 4000.00 

Elín Jónsdóttir .........2000000.0..00... 7010.00 

Elinborg Vigfúsdóttir .................. 5077.00 

Elísabet Jónsdóttir, ekkja Péturs Guð- 

mundssonar .....0020000000. 0... 3828.00 

Elísabet Jónsdóttir, ekkja Ríkharðs Krist- 

mundssonar ......000000 000... 11320.00 

Elísabet Jónsdóttir, ekkja Sigurðar Björns- 

sonar, fiskmatsmanns ............... 3815.00 

Ellen Einarsson .......000000000.000.0... 51320.00 

Ellen Sveinsson .......00000000.00. 0... 12891.00 

Emilía Benediktsdóttir Kofoed Hansen .. 30043.00 

Emilía P. Briem ......0..0000.0.0.0.... 23434.00 

Estrid Falberg Brekkan ...........0.... 6676.00 

Ethel Arnórsson ......00000000........ 11717.00 

Fríða Hlíðdal ............00000...0....0. 43352.00 

Geirlaug Stefánsdóttir ................. 6367.00 

Guðbjörg Þ. Eiríksdóttir ..............- 6000.00 

Guðbjörg Grímsdóttir ................. 5007.00 

Guðbjörg Guðmundsdóttir ............. 7010.00 

Guðbjörg Kristjánsdóttir .............. 15232.00 

Guðbjörg Tómasdóttir ...........00000. 7615.00 

Guðlaug Magnúsdóttir ..............2... 25348.00 

Guðný Björnsdóttir .........000000000.. 7595.00 
Guðný Halldórsdóttir ............000.00.. 12000.00 
Guðný Magnúsdóttir ..............00... 6867.00 
Guðríður Eiríksdóttir .............0.... 6367.00 
Guðrún Arinbjarnar .......0.00.000.0.... 11717.00 
Guðrún Egilson ........0.00000...0000. 25348.00 
Guðrún Einarsdóttir .........0.0.00000... 14000.00 

Guðrún S. Guðmundsdóttir ............ 11320.00 
Guðrún Hálfdánardóttir ............... 4528.00 
Guðrún Jónsdóttir 2... 15232.00 

kr. kr. 
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kr. kr. 

Guðrún P. Jónsdóttir ................. 15232.00 
Guðrún Oddgeirsdóttir ................. 9057.00 
Guðrún Oddsdóttir .................... 14717.00 
Guðrún Pétursdóttir, ekkja Benedikts 

Sveinssonar ..........000000 00 40108.00 
Guðrún Pétursdóttir, ekkja Sigurgeirs 

Sigurðssonar ...........0.20.000.0.... 11320.00 
Guðrún Ragúels ..........0000. 0000... 3828.00 
Guðrún Sveinsdóttir ................... 24419.00 
Guðrún Þorvarðsson .......0.0000000.. 19246.00 
Gunnhildur Jónsdóttir ................. 6009.00 
Gunnjóna Jensdóttir .................. 3815.00 
Halldóra Ólafsdóttir ................... 23434.00 
Halldóra Þórðardóttir ................. 7617.00 
Harriet Jónsson ........02000000000.... 5702.00 
Hedvig Blöndal ................0.00.0.. 10000.00 
Helga Arngrímsdóttir .................. 7010.00 
Helga Finnsdóttir ..................... 27171.00 
Helga Pétursdóttir .„.................... 15000.00 
Helga I. Stefánsdóttir .................. 3828.00 
Henny Kristjánsson ...........0.0.0.... 6000.00 
Hertha Leósson .........000000. 5000.00 
Hildur Björnsdóttir .................... 10014.00 
Hjaltlína Guðjónsdóttir ................ 15000.00 
Hlíf Böðvarsdóttir ..................... 8678.00 
Hlín Johnson .........00..000 000... 25853.00 
Hólmfríður Zoéga ...............000... 11501.00 
Hrefna Bergsdóttir .................... 18000.00 
Hrefna Ingimarsdóttir .................. 15232.00 
Hulda Þ. Björnæs ...........0000000.00.. 12017.00 
Ingibjörg Björnsdóttir ................. 1923.00 
Ingibjörg I. Briem ...........000. 000. 6000.00 
Ingibjörg Gamalíelsdóttir ............... 15000.00 
Ingibjörg Guðmundsdóttir ............. 7630.00 
Ingibjörg Högnadóttir .................. 6000.00 
Ingibjörg Magnúsdóttir ........... e.... 8905.00 
Ingunn Hlíðar ............00...000..... 9538.00 
Ingveldur Einarsdóttir ................. 8905.00 
Ingveldur Ólafsdóttir .................. 3808.00 
Jakobína Sigr. Torfadóttir ............. 5424.00 
Jóhanna Kr. Eggertsdóttir Briem ....... 7923.00 
Jóhanna Jónsdóttir .................... 11320.00 
Jóhanna Linnet ............0000000..... 7630.00 
Jóhanna Magnúsdóttir ................. 8905.00 
Jóhanna Pálmadóttir .................. 18018.00 
Jóhanna Þorsteinsdóttir ................ 9000.00 
Jóhanna Þorvaldsdóttir ................ 10000.00 
Jóna Jakobsdóttir ..................... 6509.00 
Jóna Jóhanna Jónsdóttir ............... 6000.00 
Jónasína E. Hallgrímsdóttir ............ 10936.00 
Jónheiður Eggerz ............0..0...... 20029.00 
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Jónína Jónsdóttir ........0.0000000000. 7630.00 

Júlíana M. Jónsdóttir .........0000000.. 10303.00 

Karen Jónsson ......000000000 000... 12017.00 

Katrín Sveinsdóttir ...........000.000.. 7923.00 

Klara Helgadóttir ........00.0000000 20. 9057.00 

Kristbjörg Sveinsdóttir ..........00000.. 7000.00 

Kristin Guðlaugsdóttir ...........0.2.... 12000.00 

Kristin Guðmundsdóttir, ekkja Eggerts 

Eggertssonar ........00000 000... 6009.00 

Kristin Guðmundsdóttir, vitavarðarekkja 3807.00 

Kristin Pálsdóttir .........00..0000000... 6367.00 

Kristin Sigurðardóttir .................. 6792.00 

Kristin Thorberg .......0.00.0000000..0... 4687.00 

Kristin Tómasdóttir ..........20.0000... 9000.00 

Kristin Þórarinsdóttir ...............2.. 11320.00 

Kristólína Kragh ........2.000000.000.... 5077.00 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Gísla Lárus- 

SONAF seeren enes neeee 9606.00 

Lára Bjarnadóttir, ekkja Jóns Gíslasonar 8000.00 

Lára Bjarnadóttir, ekkja Skarphéðins 

Þorkelssonar .......0000000.. 0... 7923.00 

Lára Skúladóttir .......0.00.00.000.000.. 6792.00 

Lilja Eyþórsdóttir .........000000000... 18026.00 

Lovísa Sveinbjörnsson ......00000.000.. 39759.00 

Magdalena Ásgeirsdóttir ...........0... 6000.00 

Magnea Magnúsdóttir ..........0.000.... 19246.00 

Málfríður Árnadóttir ..............0.... 4006.00 
Málfríður Bjarnadóttir ..........00.20... 4000.00 

Málfríður Jónsdóttir ........02000000... 10129.00 

Margrét Árnadóttir ......00.0.00000000. 11012.00 

Margrét Ásmundsdóttir ..........20.... 5077.00 

Margrét Björnsdóttir ............00.00... 7630.00 

Margrét Jónsdóttir frá Hrauni ......... 16604.00 

Margrét Jónsdóttir, vitavarðarekkja .... 3828.00 

Margrét Lárusdóttir .........000000.... 11716.00 

Margrét Kr. Lárusdóttir ..........0.00.. 5077.00 

Margrét Þórðardóttir .........0.000.... 7617.00 

María Guðlaugsson ......000000000..... 9373.00 

María J. Klemenz .......00.0000.000...... 3828.00 

María Pétursdóttir ........00000.00.000.. 14000.00 

María Thoroddsen ........0.0.0.0.000.. 19528.00 

María Tómasdóttir ..........0.000000... 5660.00 

Melitta Urbancic .......00000000000.... 9538.00 
Nanna Jónsdóttir .........0000.0000000.. 10850.00 
Nikólína Jóhannsdóttir ................ 6000.00 

Oddný Pétursdóttir ...........0.0.000... 12017.00 
Oktavía Sigurðardóttir ................. 10189.00 
Ólafía Einarsdóttir ..........000000.00... 13585.00 
Ólafía Finnbogadóttir .........000000... 2540.00 
Ólafía Jónsdóttir .........00......0.... 6075.00 
Ólafía Valdimarsdóttir ................. 6792.00 
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Olga E. Jónsson .........000000.0.. 
Ólína Snæbjörnsdóttir .............. 
Ólína Þorsteinsdóttir ............... 
Ólöf Sigurðardóttir ................. 
Ólöf Sigurðardóttir, Akranesi ....... 

Ólöf Sigvaldadóttir ................. 
Ragnheiður Bjarnadóttir ............ 
Ragnheiður Brynjólfsdóttir .......... 
Ragnhildur I. Bjarnadóttir ........... 
Ragnhildur Teitsdóttir ............. 
Ragnhildur Thorlacius ............. 
Ragnhildur Thoroddsen ............. 
Rannveig Tómasdóttir .............. 
Rigmor Ófeigsson ..........0..00.... 
Rósa Eggertsdóttir .................. 
Rósa Jónsdóttir ...........0.00000... 
Sesselja Þorsteinsdóttir Clausen ..... 
Sigríður Arnljótsdóttir .............. 
Sigríður Bjarnason ..........00...... 
Sigríður Björnsdóttir ............... 
Sigríður Einarsson .................. 
Sigríður Eiríksdóttir ................ 
Sigríður Finnbogadóttir ............. 
Sigríður Fjeldsted ............0..0... 
Sigríður Gísladóttir ................. 
Sigríður Guðmundsdóttir ........... 
Sigríður Jónsdóttir frá Vífilsstöðum ... 
Sigríður Jónsdóttir frá Hvítadal 
Sigríður Pétursdóttir ............... 
Sigríður Sigtryggsdóttir ............ 
Sigríður Sæmundsson ............... 
Sigrún Árnadóttir .................. 
Sigrún Guðbrandsdóttir ............. 
Sigurlaug Þórey Þorsteinsdóttir ..... 
Sólveig Árnadóttir .................. 
Sólveig Eggerz ...............0....... 
Sólveig Pétursdóttir ................. 
Sólveig P. Sandholt .........00002... 

Stefanía Hjaltested ................. 
Stefania Stefánsdóttir ............... 
Steinunn Briem ..........0.00000.... 
Steinunn P. Eyjólfsson ............. 
Steinunn Jóhannesdóttir ............ 
Súsanna Friðriksdóttir .............. 
Sveinbjörg Kristinsdóttir ............ 
Torfhildur Magnúsdóttir ............ 
Una Guðmundsdóttir ............... 
Una Jóhannesdóttir ................. 
Unnur Guðjónsdóttir ............... 
Unnur Skúladóttir .............0.0... 
Valborg Einarsson ............. BR 

18. gr. 
  

11320.00 
8905.00 

12694.00 
6009.00 
4000.00 

10000.00 
12694.00 
5723.00 
8012.00 
3623.00 

13585.00 
15022.00 
7617.00 

10155.00 
6009.00 
6000.00 
8012.00 

12017.00 
20377.00 
8000.00 

39056.00 
8000.00 

10155.00 
10189.00 
3828.00 
3828.00 

19137.00 
6367.00 

11320.00 
12000.00 
24000.00 
1000.00 
9057.00 

11320.00 
3828.00 

kr. 
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Valborg Haraldsdóttir .................. 10850.00 
Valgerður Björg Björnsdóttir .......... 15000.00 
Valgerður Halldórsdóttir ............... 18114.00 
Valgerður Helgadóttir ................. 10014.00 
Valgerður Jóhannsdóttir ............... 6867.00 
Valgerður Ólafsdóttir .................. 9057.00 
Vigdís G. Blöndal ...............00.... 6367.00 
Viktoria Bjarnadóttir .................. 1915.00 
Vilborg Bjarnadóttir ................... 7244.00 
Vilborg Torfadóttir .................... 3828.00 
Þóra L. Björnsson ..........0000000... 13585.00 
Þóra Hjartar ...........0.0000000.0.0..... 4528.00 
Þóra Jónasdóttir ...........0.000.000... 6509.00 
Þóra Magnúsdóttir ...............2.... 8000.00 
Þóra Sigfúsdóttir .................0.... 5723.00 
Þóra Sigurðardóttir ................... 3828.00 
Þóra Skaftason ..........000000...0..... 3828.00 
Þorbjörg Sigmundsdóttir ............... 12694.00 
Þórunn Hafstein .........0.000000000... 5077.00 
Þórunn Pálsdóttir ..................... 12694.00 
Þórunn Þórðardóttir .................. 2343.00 
Þorvalda Hulda Sveinsdóttir ............ 1923.00 
Þrúður I. Jónsdóttir .................. 6249.00 
Þuríður Benediktsdóttir ................ 12732.00 
Þuríður Helgadóttir ................... 6000.00 
Þuríður Káradóttir .................... 14717.00 

—— | 2583 892 

- Barnastyrkur: 
Barn Arna sál. Helgasonar, héraðslæknis, Jó- 

hanna Margrét Árnadóttir, f. 1% 1924, sjúk- 

lingur ........0..00000 000. sn 3 828 
—| 6022312 

Framlag ríkissjóðs skv. 10. gr. 1. 64/1955 og 8. gr. 1. 
66/1955 (áætlað) ..........0000000 000... 0. 14 500 000 
Framlag ríkissjóðs til lífeyrissjóðs hjúkrunarkvenna, 
skv. 12. gr. 1. 65/1955 .......0.000000 000... 200 000 
Framlag ríkissjóðs til lífeyrissjóðs ljósmæðra, skv. 
1. gr. I. 114/1940 ............000000 ene 23 500 
Framlag ríkissjóðs til grunnlauna- og vísitöluupp- 
bóta á lífeyri ..........000000000 000... en. 9 000 000 

Samtals ... 30 272 839 
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Til óvissra útgjalda o. fl. er veitt: 

Til niðurgreiðslu á vöruverði ........... 
Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir 
Útgjöld samkv. 22. og 24. gr. ........... 
Fyrningar ............0.0..00000 000... 
Til óvissra útgjalda .................... 

  

soo... .. 

000... 

Samtals ... 

kr. kr. 
  

302 900 000 
12 000 000 

3 000 000 
6 000 000 
6500 000 
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III. KAFLI 

Eignahreyfingar. 

20. gr. 

Inn: 
I. Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum ........ 

II. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna .......... 

Samtals . 

Út: 

VIII. 
IX. 

Afborganir lána ríkissjóðs og ríkisstofnana: 
1. Ríkissjóðslán: 

a. Innlend lán .........0000000000.. 12631672 

b. Lán í dönskum bönkum ........ 21383 

c. Lán í Bandaríkjunum ........... 190500 
  

2. Lán ríkisstofnana: 

Landssíminn .........0.0000. ss ses 

. Útlagðir vextir og afborganir af ýmsum lánum 
með ríkisábyrgð, sem eru í vanskilum (áætlað) .. 

. Til byggingar stjórnarráðshúss ................. 
. Til bygginga á jörðum ríkisins ................. 

Til ræktunar á jörðum ríkisins ................… 
. Til byggingar skips vegna Vestmannaeyja og ná- 

lægra hafna .........22.2000 0000... 

. 1. Til viðbótarhúsnæðis við ríkisspitalana ...... 
2. Til byggingar fávitahælis .................... 
3. Til byggingar hjúkrunarkvennaskóla ........ 

Til byggingar mýrra vita og vitavarðabústaða . 
Til flugvallagerðar og flugöryggistækja: 

Reykjavík ........2202000000 00... 

Akureyri ........00000000 00. 
Ísafjörður ............0.00 0000 
Norðfjörður .........0.00000000 0... 

Vestmannaeyjar ........00000200 00.00.0000... 
Öryggisþjónustan ...........0000000 00.00.0000... 
Tæki og vélar .........00.000000 0000... 

Brautalýsing .............2.000000 0. 00... 
Óráðstafað og skuldir ....................... O
o
 

M
R
 

te
 

Til sjúkraflugvalla ...........00.2000.0 00.00.0000... 
. Til viðbótarhúsnæðis við rannsóknarstöðina á 

Keldum .........00000e sess 

  

  

  

      

kr. kr. 

100 000 
3 000 000 

3 100 000 

12 843 565 

2 000 000 
—/ 14 843 555 

38 000 000 
1000 000 
1800 000 

190 000 

2275 000 

6 503 000 
427 500 
250 000 

———-—| 7180500 

3 000 000 

2000 000 
800 000 
800 000 
700 000 
800 000 

2 000 000 
320 000 
300 000 

1000 000 
8 720 000 

492 100 

665 000
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1. Til byggingar heimavistarhuss vid menntaskól- 
ann á Akureyri .........0020000 000... 0... 300 000 

2. Til byggingar menntaskólans í Reykjavík .... 1000 000 
3. Til byggingar sjómannaskólans ............. 500 000 
4. Til byggingar kennarabústaðar á Hólum ..... 67 500 
5. Til byggingar menntaskólahúss á Laugarvatni 427 500 
6. Til byggingar Kennaraskóla Íslands ......... 2 000 000 
7. Til byggingar Garðyrkjuskólans á Reykjum .. 200 000 
8. Til framkvæmda á Hvanneyri samkvæmt 

ákvörðun landbúnaðarráðherra .............. 600 000 
9. Til byggingar héraðsskólans á Eiðum ....... 450 000 

5 545 000 
Til bygginga á prestssetrum ..........0.00.0..... 1865 000 
Til greiðslu heimtaugargjalda á prestssetrum .... 194 000 
Til útihúsa á prestssetrum ..........,0000.0.0.... 734 000 
Til byggingar embættisbústaða héraðsdómara 513 000 
Til byggingar lögreglustöðvar í Reykjavík ...... 1000 000 
Til byggingar lögreglustöðvar á Keflavíkurflugvelli 200 000 
Til byggingar ríkisfangelsa og vinnuhæla ....... 1000 000 
Til að lána til kaupa á dieselrafstöðvum að fengn- 
um tillögum raforkuráðs ............0..0000000.. 205 000 
Til byggingar dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn 
og unglinga ..........220000.0 0000 0r nr 342 000 
Til byggingar tilraunagróðurhúss að Varmá .... 95 000 
Til atvinnu- og framleiðsluaukningar, þar af 4 millj. 
kr. til samgöngubóta á landi, eftir ákvörðun 5 
manna nefndar, er kosin skal hlutfallskosningu í 

sameinuðu Alþingi ..........000.. 000... nn 14 000 000 
Til byggingarsjóðs Listasafns ríkisins .......... 500 000 
Til byggingar embættisbústaða fyrir dýralækna .. 342 000 
Til aukningar landhelgisgæzlu .................. 5 000 000 
Til kaupa á biskupsbústað .............00.2.0.. 300 000 
Til byggingar starfsmannahúss að Bessastöðum .. 330 000 
Til endurbyggingar á Borg á Mýrum ........... 300 000 
Afborganir af kaupverði íbúðarhúss að Hesti ... 445 200 
Til endurnýjunar á bifreiðum ríkisstofnana ..... 800 000 

Samtals ... 111 876 355     
  

1960 

80 

23. des.



1960 

80 

23. des. 
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21. gr. 

I. Rekstrar- 

kr. kr. 

Tekjur 
2. gr. Skattar og tollar ............0000000. 0. 0... 1 268 100 000 

3. gr. A. |Tekjur af rekstri ríkisstofnana ................ 290 000 000 

— B. (Tekjur af fasteignum ríkissjóðs .............. 75 000 
4. gr. Tekjur af bönkum og vaxtatekjur ............ 2493 000 
5. gr. Ovissar tekjur ............0000000. 00... 24 900 000 

Samtals ... 1 585 568 000 

II. Sjóðs- 

kr. 

Inn: 

2.—5. gr. | Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti ................... 1 585 568 000 
Aðrar innborganir: 

20. gr. I. | Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum o. fl. ............ 100 000 
— I. | Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna .................. 3 000 000 

Samtals ... (1588 668 000       
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firlit. 

firlit. 
21. gr. 

kr. kr. 

Gjöld 
7. gr. Vextir ........0...0.... 0. 9 782 463 
8. gr. Kostnaður við æðstu stjórn landsins .......... 1435 010 
9. gr. Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkis- 

reikninga ..................00 0000... 9550 000 
10. gr. Til ríkisstjórnarinnar ...........0...0000..... 41 851 382 
11. gr. A. |Dómgæzla og lögreglustjórn .................. 77 451 522 
— B. | Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta o. fl.| 26290 550 
— C. | Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur .. — 1 700 000 105 442 072 

12. gr. Til læknaskipunar og heilbrigðismála ........ 50 908 786 
13. gr. A. | Vegamál ..............000000 0000 98 299 898 
— B. (Samgöngur á sjó ..........000000 0... 14 058 000 
— C. | Vitamál og hafnargerðir ...................... 26 322 031 
— D. (Flugmál .................. 00... 10 992 543 
— E. (Veðurþjónusta ............00.0.00 000... 4452 348 
— F. Ýmis mál ...............0.20 0... .e 5 253 962 159 378 782 

14. gr. A. |Kennslumål .............02.0.0. never 180 048 867 
— B. | Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi … 13053806. 193 102 673 

15. gr. Kirkjumål .................0. 0. 13 283 706 
16. gr. A. | Landbúnaðarmál ..........0.000002000 0000 79 370 200 
— B. (Sjávarútvegsmál .............00000000 0. 25 872 482 
— C. |Iðnaðarmál „..........0.0.0.0.. 0000 4 687 000 
— D. | Raforkumål ..............000. 00... 32 961 859 
— E. | Rannsóknir í þágu atvinnuveganna o. fl. ...... 8813 826 151 705 367 

17. gr. Til félagsmála ...............0200. 0000. 379 249 630 
18. gr. Til eftirlauna og styrktarfjár ................. 30 272 839 
19. gr. Til óvissra útgjalda o. fl. .................... 330 400 000 

Rekstrarafgangur ... 109 205 290 

Samtals ... 1585 568 000 

firlit. 

kr. 

Út: 
1—19. gr. | Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstrarreikningi ................ 1476 362 710 

Aðrar útborgamir: 
20. gr. Afborganir lána, greiðslur vegna ríkisáb. og til eignaaukningar 111 876 355 

Greiðslujöfnuður ... 428 935 

  Samtals ...   1588 668 000 

  

1960 

80 

23. des.



1960 

80 

23. des. 

IL. 

III. 

VIII. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 
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22. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt: 

1. AÐ endurgreiða skemmtanaskatt af fé því, sem aflað er með samkomum 

og rennur til eflingar slysavörnum hér við land. 

Að láta Blindravinafélag Íslands fá að láni allt að 10 útvarpstæki til afnota 

fyrir blinda menn, og sé kostnaður, er af þessu leiðir, færður á fjárhags- 

áætlun Viðtækjaverzlunar ríkisins. Enn fremur að lána allt að þremur 

tækjum til sjúklinga, sem liggja rúmfastir árum saman í heimahúsum. 

Að ákveða, að landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld 

síma árið 1961 hjá allt að 20 blindum mönnum, eftir tilnefningu Blindra- 

félags Íslands. Menn þessir séu heimilisfeður eða vinni einir á vinnustað. 

Að verja allt að helmingi af lóða- og jarðaleigum úr Vestmannaeyjum 

árið 1960 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 selja prestsseturshúsið Strandgötu 11 A, Patreksfirði, gamla prests- 

seturshúsið í Holti í Önundarfirði, prestsseturshúsið Miðgarða í Grímsey 

og prestsseturshúsið á Eskifirði, ef viðunandi boð fæst. 

Að selja lóðir undir gömlu póst- og símahúsunum á Akranesi og Eski- 

firði ásamt þessum húsum og enn fremur 6.1 fermetra lóð við Oðins- 

götu 9 A í Reykjavík ásamt tilheyrandi tengihúsi, ef viðunandi boð fæst. 

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 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 gefa eftir aðflutningsgjöld af snjóbifreiðum og sjúkrabifreiðum til 

almenningsnota. 

. Að endurgreiða aðflutningsgjöld 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 endurgreiða aðflutningsgjöld af efni í papnaumbúðir um mjólk, að 

því leyti sem þau eru hærri en aðflutningsgjöld af mjólkurflöskum. 

. 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 

vindlingapakka, eftir nánari ákvörðun fjármálaráðuneytisins, og greiða 

sjóðnum allt að 30 aurum af hverjum 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 ákveða, að ein króna af tekjum landssímans af hverju seldu skraut- 

eyðublaði heillaskeyta skuli renna til Krabbameinsfélags Íslands.
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XX. Að endurgreiða aðflutningsgjöld af visindatækjum, sem inn eru flutt í 80 
sambandi við rannsóknir alþjóðanefndar jarðeðlisfræðiársins. Sama gildir 23. des. 

um nauðsynlegt rekstrarefni tækjanna. 

XXL... Að verja af rekstrarafgangi Viðtækjaverzlunar ríkisins til þess að greiða 
rekstrarhalla Þjóðleikhúss og Sinfóníuhljómsveitar. 

XXII. Að taka allt að 3 millj. kr. lán vegna aukningar á húsnæði ríkisspítalanna. 
XXIII. Að lána Rafmagnsveitum ríkisins allt að 18 700 000 kr. 
XXIV. Að hefja byggingu æfingarskóla fyrir Kennaráskóla Íslands í samvinnu 

við Reykjavikurbæ, þannig að ríkissjóður greiði % kostnaðarins, en 

Reykjavíkurbær 24 hluta. 
XXV. Að ábyrgjast allt að 3 millj. kr. lán fyrir Dráttarbraut Keflavíkur til 

endurbóta og stækkunar á dráttarbraut, við þeim lánskjörum og gegn 

þeim tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. 
XXVI. Að ábyrgjast allt að 1.8 millj. kr. lán fyrir skipasmíðastöðina Dröfn í 

Hafnarfirði til endurbóta á dráttarbraut, við þeim lánskjörum og gegn 

þeim tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. (Endurveiting). 
XXVII. Að ábyrg gjast allt að 3 millj. kr. lán fyrir skipasmíðastöð M. Bernharðs- 

sonar h.f. á Ísafirði vegna byggingar nýrrar dráttarbrautar, við þeim 
lánskjörum og gegn þeim tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. 
(Endurveiting). 

XXVI. Að ábyrgjast fyrir Dráttarbraut Akraness allt að 3.5 millj. kr. lán vegna 
smíði nýrrar dráttarbrautar, við þeim lánskjörum og gegn þeim trygg- 
ingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. 

XXIX. Að ábyrgjast segn þeim tryggingum, er hún metur gildar, allt að 5.5 
millj. kr. lán til endurbóta á sildarverksmiðjum á Austurlandi, enda verði 
umbæturnar gerðar í samráði við ríkisstjórnina. 

XXX. Að ábyrgjast. allt.að 10 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 skilyrði um ábyrgðir þessar. (Endur- 

orm mom veiting). 
XXXI. Að ábyrgjast fyrir Loftleiðir h/f allt að 70% af kaupverði einnar flug- 

vélar, þó ekki hærri fjárhæð en jafnvirði 438 þús. Bandaríkjadollara, 
enda fái ríkissjóður 1. veðrétt í flugvélinni. 

XXXII. Að ábyrgjast allt að 500 þús. kr. lán vegna stækkunar og endurbygg- 
ingar Hótel Blönduóss, gegn þeim tryggingum, sem ríkisstjórnin metur 
nægilegar. 

XXXIII. Að greiða Djúpbátnum h/f á Ísafirði allt að 100 þús. kr., ef ríkisstjórnin 
telur það nauðsynlegt til að tryggja útgerð flóabáts félagsins á árinu. 

KKKIV. Að ábyrgjast allt að 500 þús. kr. lán fyrir síldarverksmiðjurnar í Krossa- 
nesi og á Hjalteyri vegna leigu á skipum til síldarflutninga frá fjarlæg- 
um síldarmiðum. 

"KKKV. Að ábyrgjast fyrir Siglufjarðarkaupstað allt að 1 millj. kr. rekstrarlán 
” ' vegna sildarverksmidjunnar Raudku. 

” XXXVI Að. ábyrgjast allt að 4 millj. kr. skuld sildveiðideildar hlutatrygginga. 
sjóðs við hina almennu deild sjóðsins. 

XKKVII. Að ábyrgjast lán allt að jafnvirði 1388 000 Bandaríkjadollara, sem 
Framkvæmdabanki Íslands tekur af lánsfé því, er til fellur samkvæmt 
samningi um kaup á landbúnaðarvörum (PL--480), sem undirritaður var 
milli ríkisstjórna Íslands og Bandaríkjanna 6. april 1960. 

XXXVIII. Að útvega eða lána Ræktunarsjóði Íslands, Byggingarsjóði sveitabæja 
og veðdeild Búnaðarbanka Íslands allt að 36 millj. kr. 

XXXIX. Að ábyrgjast allt að 2 millj. kr. lán fyrir Samband íslenzkra berkla- 
sjúklinga vegna byggingar vinnustofnana fyrir öryrkja. 

A 42
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XL. Að taka lån allt að 4 millj. kr. til byggingar fiskeldisstöðvar. 
XLI. Að kaupa hluta úr jörðinni Kollafirði eða jörðina alla, eftir því sem um 

semst, eða aðra jörð, sem henta þykir, til að byggja þar fiskeldisstöð. 
Enn fremur að taka á leigu eða kaupa, eftir því sem um semst, rétt til 
að nota allt það vatn, sem slík stöð þarfnast. 

23. gr. 
Auk þeirra uppbóta, sem greiddar voru á árinu 1959 á lífeyri úr lífeyrissjóði 

starfsmanna ríkisins, lífeyrissjóði barnakennara og lifeyrissjóði hjúkrunarkvenna 
og greiddar skulu framvegis, eftir því sem við getur átt, er heimilt að greiða sér- 

staka uppbót til elli-, örorku- og ekkjulífeyrisþega sjóða þessara. 
Uppbót þessi má nema allt að 20% af lífeyrisgreiðslum og greiðslum skv. 18. 

gr. fjárlaga, þó ekki meira en 500 kr. á mánuði fyrir hvern lífeyrisþega. Hlutað- 
eigandi lifeyrissjóðir greiða uppbót þessa gegn endurgreiðslu úr ríkissjóði og frá 

hlutaðeigandi launagreiðendum. 
Slíka uppbót er og heimilt að greiða öðrum þeim, sem njóta greiðslna samkv. 

18. gr. fjárlaga, úr lifeyrissjóði ljósmæðra og lifeyrissjóði alþingismanna, enda 
eigi þeir ekki rétt á samsvarandi bótahækkun samkvæmt lögum um almannatrygg- 
ingar. 

24. gr. 
Ef lög verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1961 og hafa í för með 

sér tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og gjaldamegin 
samkvæmt þeim lögum. Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, 
öðrum en fjárlögum, tilskipunum, forsetaúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörð- 
unum, gilda aðeins fyrir fjárhagstímabilið. 

Gjört að Bessastöðum, 23. desember 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

FORSETABRÉF 

um frestun á fundum Alþingis. 

ForseTi ÍstanDs 
gjörir kunnugt: 

Að ég, að tilskildu samþykki Alþingis, veiti forsætisráðherra umboð til þess 
að fresta um sinn fundum Alþingis, 81. löggjafarþings, frá 20. desember 1960, eða 
síðar, ef fundir dragast, enda verði þingið kvatt til fundar á ný eigi síðar en 16. 
Janúar 1961. 

Gjört að Bessastöðum, 20. desember 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ólafur Thors.
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LOG 82 
- 23. des. 

um heimild til að veita Friedrich Karl Lider atvinnurekstrarleyfi á Íslandi. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Félagsmálaráðherra er heimilt að veita Friedrich Karl Lider verkfræðingi, 

Kiel, Þýzkalandi, leyfi til þess að reka atvinnu í Hafnarfirði, sem nauðsynleg er í 
sambandi við vinnslu hraunefnis. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 23. desember 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Emil Jónsson. 

LÖG 88 
23. des. 

um breyting á lögum nr. 10 22. marz 1960, um söluskatt. 

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

Þykki mínu: 

1. gr 
Í stað orðanna „til ársloka 1960“ í 1. málslið a-liðs ákvæða til bráðabirgða 

komi: til ársloka 1961. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1961. 

Gjört að Bessastöðum, 23. desember 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

A 421
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LOG 

um breyting á lögum nr. 4 20. febr. 1960, um efnahagsmál. 

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

Þykki minu: 

1. gr. 
8. gr. laganna orðist svo: 
Tollyfirvöld skulu, um leið og þau afgreiða útflutningsskjöl, innheimta 275% 

skatt af fob-verdi allra vara, sem framleiddar eru á árinu 1960 og fluttar eru úr 

landi til sölu frá 20. febrúar 1960. Af niðursoðnum sjávarvörum fluttum út eftir 

15. desember 1960 skal þó skattur þessi nema %% af fob-verði. 

Útflutningsskattur á ísfiskafla skipa, sem sjálf flytja hann á erlendan markað, 

miðast við söluverð hans að frádregnum sölukostnaði og áætluðu flutningsgjaldi 

samkvæmt reglum gjaldeyriseftirlitsins. Skattur bessi skal innheimtur um leið og 

greitt er útflutningsgjald af ísfiskafla hvers skips. 
Ákvæði 1. málsgr. þessarar gr. taka ekki til vara, sem samkvæmt vottorði 

hlutaðeigandi yfirvalds eru framleiddar fyrir 16. febrúar 1960 og verðbættar skulu 

samkvæmt bráðabirgðaákvæðum laganna, stafliðum a—b. 

Fé það, sem verður afgangs í útflutningssjóði, þegar hann hefur innt af hendi 

greiðslur þær, er um ræðir í bráðabirgðaákvæðum laganna, stafliðum b, c og f, 

skal afhent útvegsmönnum á þann hátt, að það gangi til greiðslu vátryggingar- 

iðgjalda fiskiskipa á árinu 1960. Þó skal útflutningsskattur skv. 1. mgr. þessarar gr. 
af öðrum vörum en sjávarafurðum renna í ríkissjóð og honum ráðstafað í þágu 
landbúnaðarins samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnarinnar. 

Ríkisstjórnin setur, að fengnum tillögum Landssambands íslenzkra útvegs- 
manna, reglur um ráðstöfun fjár til greiðslu vátryggingariðgjalda fiskiskipa, sam- 
kvæmt 4. málsgr. þessarar greinar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru lög nr. 53 14. júní 1960 jafnframt úr 

gildi felld. 

Gjört að Bessastöðum, 20. desember 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson. 

LÖG 
um veitingu ríkisborgararéttar. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Ríkisborgararétt skulu öðlast: 
1. Anna Jóhanna Alfreðsdóttir, barn í Keflavík, fædd í Noregi 15. júní 1948. 
2. Bacher, Johanna, húsfrú í Reykjavík, fædd í Þýzkalandi 4. nóvember 1922.



337 1960 

3. Fríða Hjörleif Guðmundsdóttir, afgreiðslustúlka í Reykjavik, f. á Íslandi 11. 85 
september 1934. 28. des. 
Hannam, William Leifur, nemandi í Reykjavík, f. í Englandi 17. desember 1941. 

Hansen, Joen Edward Jakob, sjómaður, Vestmannaeyjum, fæddur í Færeyjum 
26. júní 1915. 

6. Hook, Reginald Robert, bifvélavirki í Reykjavík, fæddur í Englandi 11. maí 
1916. 

7. Hörður Gunnarsson, kennari í Hveragerði, fæddur á Íslandi 13. janúar 1915. 
(Fær réttinn 20. júlí 1961). 

8. Ipsen, Guðrún Bjarnadóttir, húsmóðir í Reykjavík, f. á Íslandi 8. júlí 1911. 
9. Ipsen, Karl Christian August, bifvélavirki í Reykjavík, f. í Danmörku 7. 

nóvember 1908. 

10. Jacobsen, Fridlev, verkamaður í Reykjavík, f. í Færeyjum 2. ágúst 1929. 
11. Klingbeil, Edda, bókbandsnemi í Reykjavík, fædd í Þýzkalandi 18. maí 1941. 
12. Klingbeil, Sigrún, bókbandsnemi í Reykjavík, fædd í Þýzkalandi 25. desember 

1942. 
13. Knudsen, Hilmar Martin Riis, menntaskólanemi í Reykjavík, fæddur í Dan- 

mörku 5. október 1941. 
14. Knudsen, Ulla Betty Riis, skrifstofustúlka í Reykjavík, fædd í Danmörku 15. 

ágúst 1940. 
15. Krause, Elfriede Else Marie, húsmóðir í Kópavogi, f. í Þýzkalandi 25. febrúar 

1908. (Fær réttinn 16. júlí 1961). 
16. Krause, Karl Heinz, verkfræðingur í Kópavogi, f. í Þýzkalandi 9. september 1919. 
17. Köpsell, Ursula Maria, húsfrú í Reykjavík, fædd í Þýzkalandi 5. desember 

1924. 

18. Malmquist, Unnur Sigríður, húsmóðir í Reykjavík, fædd á Íslandi 29. septem- 
ber 1921. 

19. Ploder, Johan Kurt, hljómlistarmaður í Reykjavík, f. í Austurríki 21. ágúst 1927. 
20. Poulsen, Poul Kolbeinn Ólafsson, sjómaður, Vestmannaeyjum, fæddur í Fær- 

eyjum 21. október 1938. 
21. Rist, Charlotte Margarethe, húsmóðir á Höfða í Dýrafirði, fædd í Noregi 13. 

nóvember 1919. 

22. Ulbrich, Erna Martina Luise, húsmóðir í Reykjavík, f. í Þýzkalandi 27. júlí 1934. 
23. Wolf-Manfred Guðmundsson, nemandi í Borgarnesi, fæddur í Þýzkalandi 28. 

apríl 1946. 
24. Zoéga, Guðrún Ólafía Þórunn, húsmóðir í Reykjavík, f. á Íslandi 28. október 

1907. 

o
t
 

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 Reykjavík, 28. desember 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Bjarni Benediktsson.
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28. des. 
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LOG 
um bráðabirgðabreyting 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. 
13. gr. laganna orðist svo: 
Rétt til ellilífeyris eiga þeir, sem eru 67 ára eða eldri. 
Árlegur ellilífeyrir einstaklings, sem fæddur er árið 1894 eða síðar, skal vera 

sem hér segir: 
1. verðlagssvæði: 2. verðlagssvæði: 

Ef lifeyrir er fyrst tekinn frá 72 ára aldri eða síðar kr. 24 000.00 kr. 18 000.00 
— — — — — 0 — — eneret — 21 600.00 — 16 200.00 
— — — — — — 70 —  eeerreee — 19 200.00 — 14400.00 
— — — — — — 60 — — — 17 400.00 — 13 050.00 
— — — — — — 68 — 000. -— 15 600.00 — 11 700.00 
— — — — — — 67 eee — 14 400.00 — 10 800.00 

Árlegur lifeyrir þeirra einstaklinga, sem fæddir eru árið 1893 eða fyrr, er kr. 
14 400.00 á 1. verðlagssvæði og kr. 10 800.00 á 2. verðlagssvæði, að viðbættri þeirri 
hækkun vegna frestunar á töku lífeyris, sem þeir höfðu öðlazt rétt til í árslok 1960. 
Fresti þeir töku lífeyris fram yfir þann tíma, hækkar lífeyrir þeirra í hlutfalli við 
hækkun samkvæmt 2. málsgr. þessarar greinar, og aldrei skulu þeir njóta minni 
réttar en orðið hefði, ef ákvæðum eldri laga hefði verið beitt. Frestun á töku lífeyris 
telst lokið, þegar hlutaðeiganda er úrskurðaður ellilífeyrir í fyrsta sinn. 

Lifeyrir hjóna, sem bæði fá lífeyri, skal nema 90% af lífeyri tveggja einstaklinga. 
Heimilt er þó að úrskurða hvoru hjónanna um sig einstaklingslifeyri, ef þau eru 
eigi samvistum af heilsufarsástæðum eða öðrum ástæðum, er tryggingaráð metur 

jafngildar. 
Nú andast maður, sem frestað hefur töku lífeyris fram yfir 67 ára aldur, og lætur 

eftir sig maka á lífi, og skal þá hinn eftirlifandi maki til viðbótar eigin ellilifeyri 
eiga rétt á helmingi þeirrar hækkunar, sem hinn látni átti rétt á vegna frestunar, 
sem átt hefði sér stað eftir 1. janúar 1961. 

2. gr. 
14. gr. 4. mgr. laganna orðist svo: 
Árlegur örorkulifeyrir skal vera kr. 14 400.00 á 1. verðlagssvæði og kr. 10 800.00 á 

2. verðlagssvæði og greiðist samkvæmt sömu reglum og ellilifeyrir, eftir því sem við 
getur átt. 

3. gr. 
15. gr. laganna orðist svo: 
Greiða má eiginkonum elli- og örorkulífeyrisþega makabætur allt að 80% ein- 

staklingslifeyris, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

4. gr. 
17. gr. laganna orðist svo: 
Barnalifeyrir er greiddur með börnum yngri en 16 ára, ef faðirinn er látinn eða 

er örorkulífeyrisþegi.
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Sömu réttarstöðu hafa kjörbörn og stjúpbörn, þegar eins stendur á. 
Þó er ekki greiddur barnalífeyrir með stjúpbörnum, sem eiga framfærsluskyldan 

föður á lífi, eða með kjörbörnum, nema þau hafi verið á framfæri hins látna eða 
örorkulífeyrisþegans a. m. k. 2 síðustu árin, eða ellilífeyrisþegans a. m. k. 5 síðustu 
árin áður en lífeyrisréttur gat stofnazt. Þó er tryggingaráði heimilt að stytta þessa 
fresti, ef sýnt þykir, að ættleiðingin standi ekki í sambandi við væntanlegan bótarétt. 

Tryggingaráð getur ákveðið að greiða ekkli allt að fullum barnalífeyri, ef fyrir- 
sjáanlegt er, að tekjur hans hrökkvi ekki til að sjá fjölskyldunni farborða. Sama 
gildir um ellilífeyrisþega, svo og hjón, sem verða fyrir verulegum tekjumissi eða 
útgjaldaaukningu sökum örorku eiginkonu. 

Barnalífeyrir greiðist móður eða foreldrum barnanna, enda séu þau á framfæri 
þeirra, eða þeim öðrum, er annast framfærslu þeirra að fullu. 

Árlegur barnalifeyrir með hverju barni skal vera kr. 7200.00 á 1. verðlags- 
svæði og kr. 5400.00 á 2. verðlagssvæði. 

Heimilt er að hækka barnalifeyri vegna munaðarlausra barna um allt að 100%. 

5. gr. 
18. gr. 3. mgr. laganna falli niður. 

6. gr. 

21. gr. laganna orðist svo: 
Þegar niður falla bætur samkvæmt 20. gr., skal hver sú kona, sem orðin var 50 

ára við lát mannsins, öðlast rétt til árlegs lífeyris, allt að fullum einstaklings elli- 

lífeyri miðað við 67 ára aldur. Lífeyrir þessi, sem miðast skal við aldur konunnar, 
þegar lífeyrisrétturinn stofnast, skal lækka um 6% fyrir hvert ár eða brot úr ári, sem 
vantar á að hlutaðeigandi sé 67 ára, en skal þó aldrei lægri vera en 10% ellilífeyris. 
Sama rétt eiga ekkjur, fráskildar konur og ógiftar mæður, ef þær eru orðnar 50 
ára, þegar þær hætta að taka barnalifeyri. 

7. gr. 
22. gr. laganna falli niður. 

8. gr. 
37. gr. 1. mgr. laganna síðari málsliður falli niður. 

9. gr. 
85. gr. 1. mgr. laganna síðasti málsliður orðist svo: 
Þessir sjóðir skulu greiða sjúkrasamlagsgjöld örorkulífeyrisþega sinna og elli- 

lífeyrisþega, sem orðnir eru 67 ára. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1961. 
Jafnframt falla úr gildi ákvæði 3., 4. og 6. gr. laga nr. 13 1960, um breyting á lög- 

um nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar. 

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Emil Jónsson. 

1960 

86 

28. des.
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LOG 
um viðauka við lög nr. 18 4. nóv. 1887, um ved. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Á eftir 3. mgr. 4. gr. laganna komi nýjar málsgreinar, svo hljóðandi: 

Svo er og útgerðarmanni, framleiðanda sjávarafurða og landbúnaðarafurða og 
öðrum, sem vörur þessar hefur til sölumeðferðar, heimilt að setja banka eða 
sparisjóði að sjálfsvörzluveði afla og tilgreindar tegundir afurða og rekstrarvörur 
sjávarútvegs og landbúnaðar, sem veðsali á eða eignast kann á tilteknu tímabili, 
allt að einu ári í senn, til tryggingar lánum þeim, er hann tekur út á hin veðsettu 
verðmæti. Veðsetning þessi nær til afla og afurða án tillits til verkunar- eða fram- 
leiðslustigs, og nær veðrétturinn einnig til hvers konar verðbóta og gjaldeyrisfríð- 
inda á afla eða afurðir á hverjum tíma. 

Nú hefur eigandi veðsetts afla eða afurða afhent öðrum hinar veðsettu vörur, 
og öðlast veðhafinn þá veðrétt, sams konar og hann átti í aflanum eða afurðunum, 
í kröfu fyrri eiganda á hendur þeim, sem við hinum veðsettu afurðum tók, um 
endurgjald af hans hálfu fyrir afla þann eða afurðir, sem af hendi voru látin. Sá, 
sem við aflanum eða afurðunum tók, bakar sér gagnvart veðhafa ábyrgð á kröfu 
þessari, hafi hann greitt hana veðsala, áður en veðrétturinn í henni var niður fallinn. 

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að lækka lögákveðin þinglestrar- og stimpil- 
sjöld af veðbréfum fyrir lánum þessum. 

Víxlar til framlengingar á afurðavíxlum, sem Seðlabankinn endurkaupir, skulu 
undanþegnir stimpilgjaldi. 

. 2. gr. 
Ákvæði 89. gr. skiptalaga, nr. 3 12. apríl 1878, gilda eigi um veðrétt þennan, að 

undanteknum kröfum þeim, er um ræðir í 3. og 5. lið 83. gr. skiptalaga. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru jafnframt úr gildi numin lög nr. 34 31. 

maí 1927 og 1. gr. laga nr. 46 19. júní 1933. 

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1960. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Gylfi Þ. Gíslason.
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AUGLYSING 

um viðskiptasamning Íslands og Spánar. 

Hinn 29. nóvember s. Il. var í Madrid undirritaður viðskiptasamningur milli 
Íslands og Spánar. 

Samningurinn er gerður á grundvelli frjálsra viðskipta í samræmi við starfs- 
reglur Efnahagssamvinnustofnunar Evrópu. 

Samningurinn gildir í eitt ár, en framlengist sjálfkrafa um eitt ár í senn, sé 
honum ekki sagt upp með þriggja mánaða fyrirvara. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 23. desember 1960. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
  

Henrik Sv. Björnsson. 

1960 

88 

23. des.
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