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Efnisyfirlit 
í tímaröð. 

  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

1 14. jan. Bráðabirgðalög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðla- 
banka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu 

hinn 14. janúar 1982 ...........00... 00. 1 

3 14. jan. Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til framhalds- 

fundar ..........0000 002 3 
4 16. febr. Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ......00..... 3 

6 21.febr. Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 
við stjórnarstörfum ..........0.0.00. 00... 8 

5 27.febr. Lög um breytta tekjuöflun ríkissjóðs vegna ráðstafana í 

efnahagsmálum ...............00. 4—8 
2  2.febr. Lög um breytingu á lögum nr. 120 31. des. 1976, um 

tollskrá o. fl. með síðari breytingum ................. 2 

7. 2.mars Lög um breyting á lögumnr. 21. febr. 1980, um breyting á 

lögum nr. 5 13. febr. 1976, um útflutningsgjald af sjáv- 
arafurðum, og breyting á lögum nr. 81 21. des. 1981 .... 9 

11  3.mars Lög um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/ 

1971, með síðari breytingum ........................ 12—13 

12 11. mars Lögum samstarfsnefnd Alþingis og þjóðkirkjunnar ...... 13 

8 19.mars Lög um breytingu á lögum nr. 57. mars 1962, um sveitar- 

stjórnarkosningar, sbr. lög nr. 5 6. apríl 1966 og lög nr. 7 

2. Maí 1978 .......0000 0. 10 
9 19.mars Lög um breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 58 29. mars 

1961 ...........00 00. 10—11 
10 19. mars Lög um breyting á lögum um sveitarstjórnarkosningar, nr. 

57. mars 1962 ................0. 00. 11 
21 29. mars Lög um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/ 

1971, með síðari breytingum ........................ 27 
23 30.mars Lög um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um sölu- 

skatt, með síðari breytingum ....................... 28 

22 31. mars Lögum breyting á llyfsölulögum, nr. 30/1963 ............ 21—28 

24 31. mars Lög um flutningssamninga og ábyrgð við vöruflutninga á 

landi ...........0000 00 29—33 
25 31. mars Lögum tímabundið olíugjald til fiskiskipa .............. 33 
13 6. apríl  Lánsfjárlögfyrirárið1982 ............00.0.0.0.0.000.... 14—19



IV 

  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

14 6. apríl Lög um breyting á lögum nr. 95/1975, um breyting á lögum 

um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari breyting- 

UM 0000 20 

26 14. apríl Lögum atvinnuréttindi útlendinga .................... 34—37 

15 24. apríl Lög um breyting á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 52 

14. ágúst 1959, sbr. lög nr. 9031. desember 1981 ....... 21 

17 29. apríl Lög um breytingu á lögum nr. 34 21. maí 1964, um loft- 

ferðir ...........0 00. 23 

16 30. apríl Lög um breyting á umferðarlögum, nr. 40 23. apríl 1968, 
sbr. lög nr. 3122. maí 1980 ......00.00000 0. 22 

27 30. apríl Lög um breyting á lögum um Innheimtustofnun sveitarfé- 

laga, nr. 54 6. apríl 1971 .....0.0..0. 00. 37 

31 30. apríl Lög um breyting á lögum um ríkisbókhald, gerð ríkis- 

reiknings og fjárlaga, nr. 52/1966 ..........0..00.00... 40 

43 30. apríl Lögum útflutningsgjald af grásleppuafurðum ........... 55—57 
20 3. maí Lög um breyting á lögum nr. 2 1. febr. 1980, um breyting á 

lögum nr. 5 13. febr. 1976, um útflutningsgjald af 

sjávarafurðum, sbr. lög nr. 7/1982, og breyting á lögum 

nr.8421.des. 1981 ......0000. 26 

28 3. maí Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands 

um breytingu á gengi íslenskrar krónu hinn 14. janúar 

1982 2000. 38 
29 3. maí Lög um breyting á lögum nr. 80 16. sept. 1971, um Afla- 

tryggingasjóð sjávarútvegsins, með áorðnum breyting- 
UM 0000 38—39 

30 4. maí Lög um breyting á lögum nr. 120 1976, um tollskrá o. fl., 

með síðari breytingum ..........000.. 00... 39 
32. 4. maí Lög um heimild til hækkunar á hlutafé Íslands í Alþjóða- 

bankanum .........0%02 0000 41 

33 4. maí Lög um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um sölu- 

skatt, með síðari breytingum ...................0... 41—43 

18 6. maí Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ......0...02.. 0 24 
34 7. maí Lög um Listskreytingasjóð ríkisins .................... 44—46 

35 7. maí Lög um Blindrabókasafn Íslands ..........0............ 4641 

36 7. maí Lög um Sinfóníuhljómsveit Íslands .................... 48—50 
37 7. maí Lög um breytingu á jarðalögum, nr. 6531. maí 1976 ...... 50 

38 7. maí Lög um breytingu á ábúðarlögum, nr. 6431. maí 1976 .... 51 
39 7. maí Lög um breytingu á lögum nr. 63/1974 um grunnskóla .... 51 

40 7. maí Lög um búnaðarmálasjóð ............000. 00... 52—53 

41 7. maí Lög um breyting á lögum um Stofnlánadeild landbúnaðar- 

ins, landnám, ræktun og byggingar í sveitum, nr. 45 frá 

16. apríl 1971, ásamt síðari breytingum ............... 53—54 

42 7. maí Lög um breytingu á lögum nr. 17/1965, um landgræðslu ... 54—55S 

19 7. maí Lög um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhúsnæði 25—26



  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

44 11. maí Lög um breytingu á lögum nr. 68 10. okt. 1967, um 

Iðnlánasjóð, sbr. lög nr. 42 16. apríl 1971, lög nr. 50 25. 

apríl 1973, lög nr. 68 21. maí 1974, lög nr. 44 16. maí 1977 

oglög nr. 5931. maí 1979, um breytingu á þeim lögum .. 57—-58 

45 11. maí Lög um breyting á lögum nr. 18 11. maí 1977, um járn- 

blendiverksmiðju í Hvalfirði ........................ 58 

46 11. maí Lög um rétt manna til að kalla sigiðnfræðinga ........... 59 

47 11. maí Lög um breyting á lögum nr. 73/1980, um tekjustofna 

sveitarfélaga .............0.0.0 0000. 60 

48 11. maí Lög um kirkjuþing og kirkjuráð íslensku þjóðkirkjunnar .. 60—64 

49 11. maí Lög um breytingu á lögum um íslenskan ríkisborgararétt nr. 

100223. des. 1952 .......0000 0 64—66 
50 11. maí Lög um breyting á lögum um fangelsi og vinnuhæli, nr. 38 

24. apríl 1973 .......... 000 66 
51 11. maí Lög um breytingu á lögum nr. 58 4. júní 1981, um lagmetis- 

iðnað og þróunarsjóð lagmetisiðnaðarins ............. 67 

52 11. maí Lög um breyting á lögum nr. 56/1978, um verðlag, sam- 
keppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, sbr. lög nr. 
13/1979, um breyting á þeimlögum .................. 67—69 

53 11. maí Lög um aukningu hlutafjár í Kísiliðjunni hf. ............. 69—70 

54 11. maí Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 67/ 
1971, með síðari breytingum ...................0..... 70 

66 11. maí Lög um veitingu ríkisborgararéttar .................... 84—86 

57 12. maí Lög um breytingu á lögum nr. 42/1903, um verslanaskrár, 

firmu og prókúruumboð og lögum nr. 53/1963, um 

veitingasölu, gististaðahaldo. fl. .................... 14—17S 

14 12. maí Lög um brunavarnir ogbrunamál ..................... 103—108 
79 13. maí Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, 

sbr. lög nr. 34/1980, og um breyting á sektarmörkum 

nokkurralaga ................ 0000... 109—115 

60 13. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina að veita sjálfskuldar- 
ábyrgð á lánum til kaupa á ferjuskipi Skallagríms hf. 76 

61 13. maí Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1978 ..... 18 

62 13. maí Lög um breyting á lögum nr. 36/1978, um stimpilgjald, með 
síðari breytingum ..............0 0000. 71 

63 13. maí Fjáraukalög fyrir árið 1978 ............000.. 00... 79 

64 13. maí Lög um afnám laga nr. 28 12. maí 1972, um heimild fyrir 

ríkisstjórnina að veita sjálfskuldarábyrgð á lánum til 
kaupa á skuttogurum ...............0 0000 80 

12 13. maí Lög um námslán og námsstyrki ....................... 95—100 
13 13. maí Lög um breyting á lögum nr. 46/1965, um eftirlaun alþingis- 

manna, lögum nr. 47/1965, um eftirlaun ráðherra, svo og 
lögum nr. 29/1963, um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, 
sbr. lög nr. 49/1973, lög nr. 21/1975 og lög nr. 98/1980, 
um breyting á þeimlögum ...................0... 100—103



vi 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

55 14. maí Lög um breyting á lögum nr. 52/1975, um Viðlagatryggingu 

Íslands .............00. 00 1173 
56 14. maí Lög um breyting á lögum nr. 50/1978, um vátryggingar- 

starfsemi .............. 000. 13—14 
58 14. maí Lög um breytingu á lögum nr. 95 20. des. 1962, um öryggis- 

ráðstafanir gegn jónandi geislum frá geislavirkum efnum 

eða geislatækjum ...............0.. 0... 75 
59 14. maí Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 67/ 

1971, með síðari breytingum .............0........ 15—76 
68 14. maí Lög um breyting á lögum nr. 35/1960, um lögheimili ...... 88—89 

70 17. maí Lög um kísilmálmverksmiðju á Reyðarfirði ............. 9194 

69 18. maí Lög um breyting á lögum nr. 77 1. okt. 1981, um dýralækna 89—90 

65 19. maí Lög um skattskyldu innlánsstofnana ................... 81—84 
67 19. maí Lög um breytingu á lögum nr. 75 21. júní 1973, um Hæsta- 

rétt Íslands .......0..0......0. 0 87—88 
71 19. maí Lög um ábyrgð vegna norrænna fjárfestingalána til verk- 

EfNa ..........000 00 126—128 
76 21. maí Lög um lyfjadreifingu .............0.. 00... 116—126 

71 27. maí Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 
við stjórnarstörfum .........0.00.. 000. 94 

82 19. júlí Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á 

reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands ........... 137 
18 27. júlí Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 51/1980 um Hús- 

næðisstofnun ríkisins ...........0..%....0 0... 129—130 
83  2.ágúst Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ...........0.0..0. 000 138 
84 8. ágúst Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 

við stjórnarstörfum ............0.00 0000... 138 
79 21. ágúst  Bráðabirgðalög um efnahagsaðgerðir .................. 131—134 

80 24. ágúst Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 69 30. apríl 1973, 

um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum skip- 

UM ......0000 135 
85 4. sept. Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Ís- 

lands ...........20000 0 138 

86 17. sept. Bréf handhafa valds forseta Íslands um að Alþingi skuli 

koma saman til fundar mánudaginn 11. október 1982 ... 139 
81 21.sept. Bráðabirgðalög um Olíusjóð fiskiskipa og hækkun fisk- 

VEIÖS ........0.00 00 136 
87 22.sept. Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 

við stjórnarstörfum ............0..0 0000... 139 
89 30. okt. — Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ...............0.0 rr 144 
88  8.nóv. Lögum Viðlagatryggingu Íslands ...................... 140—144 
96 30. des. Lög um breyting á lögum nr. 83/1974 um verðjöfnunargjald 

af raforku, ásamt síðari breytingum .................. 154—155S



vl 

  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

90 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 87 1971 umorlof ........... 145 

91 31.des. Lögum málefni aldraðra ............00..00. 000... l46—151 
92 31.des. Lög um breyting á lögum nr. 97 24. des. 1979 um eftirlaun 

til aldraðra sbr. lög nr. 86/1980 og lög nr. 52/1981 um 

breyting á þeimlögum .............000. 200. 152 

93 31. des. Lög um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/ 

1971, með síðari breytingum ........................ 153 

94 31.des. Lög um breyting á lögum nr. 88 24. des. 1971 um 40 stunda 

vinnuviku, sbr. lög nr. 2522. maí 1979 ............... 153 

95 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 73 26. nóv. 1980 um 

tekjustofna sveitarfélaga „...........00. 00... 154 

97 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 52/1959 um kosningar til 

Alþingis, með síðari breytingum .................... 155 
98 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 83 28. des. 1981 um breyting á 

lögum nr. 120 31. des. 1976 um tollskrá o. fl., með 

áorðnum breytingum ...........0..0. 0000. 155 

99 31.des. Lög um breyting á lögum nr. 7431. ágúst 1974 um meðferð 

opinberra mála ............0...00.. 000. 156 
100 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970 um líf- 

eyrissjóð bænda, sbr. lög nr. 35/1972, lög nr. 67/1974, lög 

nr. 3/1977, lög nr. 64/1977, lög nr. 25/1980 og lög nr. 84/ 
1980, um breyting á þeimlögum .................... 156 

101 31.des.  Fjárlögfyrir árið 1983 .............0. 0000... 157—328



Yfirlit 

eftir málaflokkum. 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Ábyrgðarheimildir, sjá Ríkisábyrgðir. 

Almannatryggingar. 

11  3.mars Lög um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/ 
1971, með síðari breytingum .................0...... 12—13 

14 6. apríl Lög um breyting á lögum nr. 95/1975,um breyting á lögum 

um  almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari 
breytingum .............000. 20 20 

21 29.mars Lög um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/ 

1971, með síðari breytingum ........................ 21 

54 11. maí Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 67/ 
1971, með síðari breytingum ........................ 70 

59 14. maí Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 67/ 

1971, með síðari breytingum ........................ 15—16 

93 31. des. Lög um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/ 

1971, með síðari breytingum ........................ 153 

Alþingi. 

3 14. jan. Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til framhalds- 
fumdar „..........0000. 3 

12 11. mars Lög um samstarfsnefnd Alþingis og þjóðkirkjunnar ...... 13 

15 24. apríl Lög um breyting á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 52 

14. ágúst 1959, sbr. lög nr. 9031. desember 1981 ....... 21 
86 17.sept. Bréf handhafa valds forseta Íslands um að Alþingi skuli 

koma saman til fundar mánudaginn 11. október 1982 ... 139 

Atvinnuréttindi. 

26 14. apríl Lögum atvinnuréttindi útlendinga .................... 34—31 

46 11. maí Lög um rétt manna til að kalla sigiðnfræðinga ........... 59 

13 13. maí Lög um breyting á lögum nr. 46/1965, um eftirlaun 

alþingismanna, lögum nr. 47/1965, um eftirlaun ráð- 

herra, svo og lögum nr. 29/1963, um Lífeyrissjóð starfs- 

manna ríkisins, sbr. lög nr. 49/1973, lög nr. 21/1975 og 
lög nr. 98/1980, um breyting á þeimlögum ............ 100—103



IX 

  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

80 24. ágúst  Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 69 30. apríl 1973, 

um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum 

skipum .........00 00 135 

Bankamál. 

1 14. jan. Bráðabirgðalög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðla- 
banka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu 

hinn 14. janúar 1982 ........%0.. 0000. 1 

28 3. maí Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands 

um breytingu á gengi íslenskrar krónu hinn 14. janúar 

1982 20.00.0000 38 
32. 4. maí Lög um heimild til hækkunar á hlutafé Íslands í Alþjóða- 

bankanum ...........2002 00 41 

65 19. maí Lög um skattskyldu innlánsstofnana ................... 8S1—84 

Bráðabirgðalög. 

1 14. jan. Bráðabirgðalög um ráðstafanir vegna ákvörunar Seðla- 
banka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu 

hinn 14. janúar 1982 ..........00.0 000. 1 
78 27. júlí Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 51/1980 um Hús- 

næðisstofnun ríkisins ..........0000 000 129—130 
79 21. ágúst  Bráðabirgðalög um efnahagsaðgerðir .................. 131—134 

80 24. ágúst  Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 69 30. apríl 1973, 

um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum skip- 

UM 20.20.0000 135 

81 21.sept.  Bráðabirgðalög um Olíusjóð fiskiskipa og hækkun fisk- 
VEIÖS ......00000 0 136 

Dómsmál. 

50 11. maí Lög um breyting á lögum um fangelsi og vinnuhæli, nr. 38 

24. apríl 1973 ......... 0 66 
67 19. maí Lög um breytingu á lögum nr. 75 21. júní 1973, um Hæsta- 

rétt Íslands ......0...... 0 87—88 
99 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 74 31. ágúst 1974 um meðferð 

opinberra mála .............000 000 156 

Dýralæknar. 

69 18. maí Lög um breyting á lögum nr. 77 1. okt. 1981, um dýralækna 

RA 89—90 

Efnahagsmál. 

5 27.febr. Lög um breytta tekjuöflun ríkissjóðs vegna ráðstafana í 

efnahagsmálum .............%00. 0... 4—8 

7  2.mars Lög um breyting á lögumnr.2 1. febr. 1980, um breyting á 
lögum nr. 5 13. febr. 1976, um útflutningsgjald af sjávar- 

afurðum, og breyting á lögum nr. 8121. des. 1981 ...... 9
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Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

13 6. apríl  Lánsfjárlögfyrirárið 1982 ................000.. 14—19 

25 31. mars Lögum tímabundið olíugjald tilfiskiskipa .............. 33 

79 21.ágúst Bráðabirgðalög um efnahagsaðgerðir .................. 131— 134 

Félagsmál. 

$ 27.febr. Lög um breytta tekjuöflun ríkissjóðs vegna ráðstafana í 

efnahagsmálum ................0 00 4—8 
5 19.mars Lög um breytingu á lögum nr. 5 7. mars 1962, um 

sveitarstjórnarkosningar, sbr. lög nr. 5 6. apríl 1966 og 

lögnr. 72. maí 1978 ............. 000 10 
9 19. mars Lög um breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 58 29. mars 

1961 .......000 0 10—11 
10 19. mars Lög um breyting á lögum um sveitarstjórnarkosningar, nr. 

57. mars1962 ...........0..000 0. 11 

26 14. apríl Lögum atvinnuréttindi útlendinga .................... 34—31 
13 13. maí Lög um breyting á lögum nr. 46/1965, um eftirlaun 

alþingismanna, lögum nr. 47/1965, um eftirlaun ráð- 

herra, svo og lögum nr. 29/1963, um Lífeyrissjóð starfs- 

manna ríkisins, sbr. lög nr. 49/1973, lög nr. 21/1975 og 

lög nr. 98/1980, um breyting á þeimlögum ............ 100—103 

18 27. júlí Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 51/1980 um 

Húsnæðisstofnun ríkisins ........................ 129—130 

90 31.des. Lögum breyting á lögum nr. 87/1971 um orlof ........... 145 

91 31. des. Lög um málefni aldraðra ......................0...... 146— 151 

92 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 97 24. des. 1979 um eftirlaun 

til aldraðra sbr. nr. 86/1980 og lög nr. 52/1981 um breyt- 

ing á þeimlögum ...........0....0 0... 152 

94 31.des. — Lögum breyting á lögum nr. 88 24. des. 1971 um 40 stunda 
vinnuviku, sbr. lögnr. 2522. maí 1979 ............... 153 

Fiskveiðar, sjá Sjávarútvegur. 

Fjárlög, ríkisreikningur. 

13 6. apríl  Lánsfjárlög fyrir árið 1982 ..........0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.. 14—19 

31 30. apríl Lög um breyting á lögum um ríkisbókhald, gerð ríkis- 
reiknings og fjárlaga, nr. 52/1966 ............0.0000.. 40 

62 13. maí Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1978 ..... 78 
63 13. maí Fjáraukalög fyrir árið 1978 ..........00. 0000 79 

101 31.des. — Fjárlögfyrir árið 1983 .............0 000... 157—328 

Flugmál. 

17 29. apríl Lög um breytingu á lögum nr. 34 21. maí 1964, um 

loftferðir ...........0.. 000 23
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Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Flutningar. 

24 31. mars Lög um flutningssamninga og ábyrgð við vöruflutninga á 

landi .......... 0. 29—33 

Forseti Íslands. 

4 16.febr. Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ............. 3 

6 21.febr. Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 
við stjórnarstörfum .................. 0... 8 

18 6. maí Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ........0..... 0 24 

71 27. maí Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 

við stjórnarstörfum .............0..0.... 0. 94 

82 19. júlí Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á 
reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands ........... 137 

83 2. ágúst Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands .......0..... 00 138 
84 8. ágúst Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 

við stjórnarstörfum ............... 00... 138 

87 22.sept. Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 

við stjórnarstörfum ..........0......... 0... 139 

89 30. okt. — Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 
Íslands .......0)).... 144 

Gengismál, sjá Bankamál. 

Gjaldeyrismál. 
1 14. jan. Bráðabirgðalög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðla- 

banka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu 

hinn 14. janúar 1982 ......00.0.... 0. 1 

28 3. maí Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands 

um breytingu á gengi íslenskrar krónu hinn 14. janúar 

1982 ....00.0.000 38 
32. 4. maí Lög um heimild til hækkunar á hlutafé Íslands í Alþjóða- 

bankanum ..........0....00 00. 41 

Gjöld, sjá Skattar, gjöld. 

Háskóli Íslands. 
82 19. júlí Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á 

reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands ........... 137 

Hegningarlög, sjá Refsilög. 

Heilbrigðismál. 

22 31.mars Lögum breyting á lyfsölulögum, nr. 30/1963 ............ 21—28 

76 21. maí Lög um lyfjadreifingu ................ 000... 116—126
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Húsnæðismál. 

18 27. júlí Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 51/1980 um Hús- 
næðisstofnun ríkisins ............%...0 0... 129—130 

Hæstiréttur Íslands. 

67 19. maí Lög um breytingu á lögum nr. 75 21. júní 1973, um 

Hæstarétt Íslands ................. 0... 87—88 

Iðnaður. 

44 11. maí Lög um breytingu á lögum nr. 68 10. okt. 1967, um Iðn- 
lánasjóð, sbr. lög nr. 42 16. apríl 1971, lög nr. 50 25. apríl 
1973, lög nr. 68 21. maí 1974, lög nr. 44 16. maí 1977 og 

lög nr. 59 31. maí 1979, um breytingu á þeim lögum .... 51—58 

45 11. maí Lög um breyting á lögum nr. 18 11. maí 1977, um járn- 

blendiverksmiðju í Hvalfirði ........................ 58 
46 11. maí Lög um rétt manna til að kalla sig iðnfræðinga ........... 59 

51 11. maí Lög um breytingu á lögum nr. 58 4. júní 1981, um lag- 

metisiðnað og þróunarsjóð lagmetisiðnaðarins ........ 67 

53 11. maí Lög um aukningu hlutafjár í Kísiliðjunni hf. ............. 69—70 

70 17. maí Lög um kísilmálmverksmiðju á Reyðarfirði ............. 91—94 

Innflutningsmál. 

2 2.febr. Lög um breytingu á lögum nr. 120 31. des. 1976, um 
tollskrá o. fl. með síðari breytingum ................. 2 

Kennarar, sjá Menntamál. 

Kirkjumál. 

12 11. mars Lögum samstarfsnefnd Alþingis og þjóðkirkjunnar ...... 13 

48 11. maí Lög um kirkjuþing og kirkjuráð íslensku þjóðkirkjunnar .. 60—64 

Kosningar. 

8 19.mars Lög um breytingu á lögum nr. $ 7. mars 1962, um 

sveitarstjórnarkosningar, sbr. lög nr. 5 6. apríl 1966 og 

lögnr. 72. maí 1978 ..........000.2. 00 10 

10 19. mars Lög um breyting á lögum um sveitarstjórnarkosningar, nr. 
5 7. mars1962 ............2 0000 11 

15 24. apríl Lög um breyting á lögum um kosningar til Alþingis, nr. $2 

14. ágúst 1959, sbr. lög nr. 9031. desember 1981 ....... 21 

97 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 52/1959 um kosningar til 

Alþingis, með síðari breytingum .................... 155 

Landbúnaður. 

37 1. maí Lög um breytingu á jarðalögum, nr. 6531. maí 1976 ...... 50 
38 7. maí Lög um breytingu á ábúðarlögum, nr. 6431. maí 1976 .... $1 
40 7. maí Lög um búnaðarmálasjóð ..........000.... 000... 52—53
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Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

41 7. maí Lög um breyting á lögum um Stofnlánadeild landbúnaðar- 
ins, landnám, ræktun og byggingar í sveitum, nr. 45 frá 

16. apríl 1971, ásamt síðari breytingum ............... 53—54 

42 17. maí Lög um breytingu á lögum nr. 17/1965, um landgræðslu ... 54—55 

69 18. maí Lög um breyting á lögum nr. 77 1. okt. 1981, um dýralækna 89—90 

Lántökur. 

13 6. apríl  Lánsfjárlög fyrir árið 1982 ..........0.0.0.000000 00... 14—19 
71 19. maí Lög um ábyrgð vegna norrænna fjárfestingalána til verk- 

ENA 22.00.0200... 126—128 

Launamál. 

5 27.febr. Lög um breytta tekjuöflun ríkissjóðs vegna ráðstafana í 

efnahagsmálum ............000.000 0000 4—8 
26 14. apríl Lögum atvinnuréttindi útlendinga .................... 34—37 

13 13. maí Lög um breyting á lögum nr. 46/1965, um eftirlaun 

alþingismanna, lögum nr. 47/1965, um eftirlaun ráð- 
herra, svo og lögum nr. 29/1963, um Lífeyrissjóð starfs- 
manna ríkisins, sbr. lög nr. 49/1973, lög nr. 21/1975 og 

lög nr. 98/1980, um breyting á þeimlögum ............ 100—103 

90 31. des. Lög um breyting á lögum nr. $7 1971 umorlof ........... 145 

92 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 97 24. des. 1979 um eftirlaun 

til aldraðra sbr. lög nr. 86/1980 og lög nr. 52/1981 um 

breyting á þeimlögum ............... 000. 152 

94 31.des. — Lög um breyting á lögum nr. 88 24. des. 1971 um 40 stunda 
vinnuviku, sbr. lögnr.25 22. maí 1979 ............... 153 

Lífeyrissjóðir. 

13 13. maí Lög um breyting á lögum nr. 46/1965, um eftirlaun 

alþingismanna, lögum nr. 47/1965, um eftirlaun ráð- 

herra, svo og lögum nr. 29/1963, um Lífeyrissjóð starfs- 

manna ríkisins, sbr. lög nr. 49/1973, lög nr. 21/1975 og 

lög nr. 98/1980, um breyting á þeimlögum ............ 100— 103 

100 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970 um líf- 

eyrissjóð bænda, sbr. lög nr. 35/1972, lög nr. 67/1974, lög 

nr. 3/1977, lög nr. 64/1977, lög nr. 25/1980 og lög nr. 84/ 

1980, um breyting á þeimlögum .................... 156 

Lyf, sjá Heilbrigðismál. 

Lögheimili. 

68 14. maí Lög um breyting á lögum nr. 35/1960, um lögheimili ...... 88—89 

Menntamál. 

34 17. maí Lög um Listskreytingasjóð ríkisins .................... 44—46 
35 7. maí Lög um Blindrabókasafn Íslands ........0.............. 4647
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

36 7. maí Lög um Sinfóníuhljómsveit Íslands .................... 48—3SU 
39 7. maí Lög um breytingu á lögum nr. 63/1974 um grunnskóla .... S1 

72 13. maí Lög um námslán og námsstyrki ....................... 95—100 

82 19. júlí Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á 
reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands ........... 137 

Námslán. 

72 13. maí Lög um námslán og námsstyrki ..................... 95—100 

Orlof. 

90 31. des. Lögum breyting á lögumnr. 87 1971 umorlof ........... 145 

Prestar, sjá Kirkjumál. 

Rafmagnsveitur ríkisins, sjá Raforkumál. 

Raforkumál. 

96 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 83/1974 um verðjöfnunargjald 

af raforku, ásamt síðari breytingum .................. 154—155 

Refsilög. 
759 13. maí Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, 

sbr. lög nr. 34/1980, og um breyting á sektarmörkum 

nokkurralaga ..................0 0000 109—115 

Ríkisábyrgðir. 

60 13. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina að veita sjálfskuldar- 

ábyrgð á lánum til kaupa á ferjuskipi Skallagríms hf. 76 
64 13. maí Lög um afnám laga nr. 28 12. maí 1972, um heimild fyrir 

ríkisstjórnina að veita sjálfskuldarábyrgð á lánum til 
kaupa á skuttogurum ................0 0000... 80 

71 19. maí Lög um ábyrgð vegna norrænna fjárfestingalána til verk- 

EfNA 00.00.0200. 126—128 

Ríkisborgararéttur. 

49 11. maí Lög um breytingu á lögum um íslenskan ríkisborgararétt nr. 

10023. des. 1952 .......00000.0 0 64—66 
66 11. maí Lög um veitingu ríkisborgararéttar .................... 84—86 

Ríkisstofnanir. 

36 7. maí Lög um Sinfóníuhljómsveit Íslands .................... 48—50 

Samgöngumál, sjá Flugmál; Flutningar; Siglingar, skip; Umferðarmál.
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75 

Sl 

29 

81 

29 

34 
44 

40 
44 

13. 

21. 

maí 

. mars 

. sept. 

. jan. 

.„ mars 

„ maí 

. mars 

. maí 

. maí 

sept. 

„ maí 

. maí 

„ maí 

. maí 

. maí 

Sektir. 

Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, 

sbr. lög nr. 34/1980, og um breyting á sektarmörkum 
nokkurralaga ............%.0.0000 00 

Siglingar, skip. 

Lög um tímabundið olíugjald til fiskiskipa .............. 

Bráðabirgðalög um Olíusjóð fiskiskipa og hækkun fisk- 

VEFÖS .........000 00 

Sjávarútvegur. 

Bráðabirgðalög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðla- 
banka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu 
hinn 14. janúar 1982 ........0...00.. 000 

Lög um breyting á lögum nr. 2 1. febr. 1980, um breyting á 
lögum nr. 5 13. febr. 1976, um útflutningsgjald af sjávar- 
afurðum, og breyting á lögum nr. 81 21. des. 1981 ...... 

Lög um breyting á lögum nr. 2 1. febr. 1980, um breyting á 

lögum nr. 5 13. febr. 1976, um útflutningsgjald af sjávar- 
afurðum, sbr. lög nr. 7/1982, og breyting á lögum nr. 84 

21.des. 1982 ..........00000 000 
Lög um tímabundið olíugjald til fiskiskipa .............. 
Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands 

um breytingu á gengi íslenskrar krónu hinn 14. janúar 

1982 .....0000.00 0 
Lög um breyting á lögum nr. 80 16. sept. 1971, um 

Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins, með áorðnum 
breytingum ............. 0000. 

Bráðabirgðalög um Ollíusjóð fiskiskipa og hækkun fisk- 

VEIÖS .......000.00 0 

Sjóðir. 
Lög um breyting á lögum nr. 80 16. sept. 1971, um 

Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins, með áorðnum 
breytingum ............02 0000. 

Lög um Listskreytingasjóð ríkisins .................... 

Lög um breytingu á lögum nr. 68 10. okt. 1967, um Iðn- 
lánasjóð, sbr. lög nr. 42 16. apríl 1971, lög nr. 50 25. apríl 
1973, lög nr. 68 21. maí 1974, lög nr. 44 16. maí 1977 og 

lög nr. 59 31. maí 1979, um breytingu á þeim lögum .... 

Lög um búnaðarmálasjóð ...........0...00.0.000 00. 

Lög um breytingu á lögum nr. 68 10. okt. 1967, um Iðn- 
lánasjóð, sbr. lög nr. 42 16. apríl 1971, lög nr. 50 25. apríl 

1973, lög nr. 68 21. maí 1974, lög nr. 44 16. maí 1977 og 

lög nr. 59 31. maí 1979, um breytingu á þeim lögum .... 

109—115 

33 

136 

38—39 

136 

38—39 
44-A6 

571—58 

52—53 

57—58
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

52 11. maí Lög um breyting á lögum nr. 56/1978, um verðlag, sam- 

keppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, sbr. lög nr. 

13/1979, um breyting á þeimlögum .................. 67—69 

Skattar, gjöld. 

1 14. jan. Bráðabirgðalög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðla- 

banka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu 
hinn 14. janúar 1982 ...........0...0 0000. 1 

2  2.febr. Lög um breytingu á lögum nr. 120 31. des. 1976, um toll- 

skrá o. fl. með síðari breytingum .................... 2 

5 27. febr. Lög um breytta tekjuöflun ríkissjóðs vegna ráðstafana í 

efnahagsmálum .................0 0000. 4—8 

7  2.mars Lög um breytingálögumnr. 21. febr. 1980, um breyting á 
lögum nr. 5 13. febr. 1976, um útflutningsgjald af sjávar- 

afurðum, og breyting á lögum nr. 81 21. des. 1981 ...... 9 

14 6. apríl Lög um breyting á lögum nr. 95/1975, um breyting á lögum 

um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari breyting- 

UM 0... 0 20 

19 7. maí Lög um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhúsnæði 25—26 

20 3.maí Lög um breyting á lögum nr. 2 1. febr. 1980, um breyting á 

lögum nr. 5 13. febr. 1976, um útflutningsgjald af 

sjávarafurðum, sbr. lög nr. 7/1982, og breyting á lögum 

nr.8421.des.1982 ..........0.0000 000 26 
23 30.mars Lög um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um sölu- 

skatt, með síðari breytingum ....................... 28 

25 31.mars Lög um tímabundið olíugjald til fiskiskipa .............. 33 

27 30. apríl Lög um breyting á lögum um Innheimtustofnun sveitarfé- 

laga, nr. 546. apríl1971 .........0... 000. 00... 37 

28 3. maí Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands 

um breytingu á gengi íslenskrar krónu hinn 14. janúar 
1982 20.00.0000 38 

30 4. maí Lög um breyting á lögum nr. 120 1976, um tollskrá o. fl., 

með síðari breytingum ...............0000 00... 39 

33 4. maí Lög um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um sölu- 
skatt, með síðari breytingum ....................... 41—43 

47 11. maí Lög um breyting á lögum nr. 73/1980, um tekjustofna 
sveitarfélaga ............0..0000 00 60 

59 14. maí Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 67/ 

1971, með síðari breytingum ........................ 15—16 

61 13. maí Lög um breyting á lögum nr. 36/1978, um stimpilgjald, með 

síðari breytingum ...............0 000. 11 

65 19. maí Lög um skattskyldu innlánsstofnana ................... 8S1—84 
95 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 73 26. nóv. 1980 um tekju- 

stofna sveitarfélaga ............0....0 000. 154 

98 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 83 28. des. 1981 um breyting á 

lögum nr. 120 31. des. 1976 um tollskrá o. fl., með 
áorðnum breytingum ...............0 0000. 155
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Skip, sjá Siglingar, skip. 

Skólar, sjá Menntamál. 

Sveitarstjórnarmál. 

8 19.mars Lög um breytingu á lögum nr. 5 7. mars 1962, um 

sveitarstjórnarkosningar, sbr. lög nr. 5 6. apríl 1966 og 

lögnr. 72. maí 1978 ..........0000 00 10 

9 19.mars Lög um breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 58 29. mars 

1961 0... 10—11 
10 19.mars Lög um breyting á lögum um sveitarstjórnarkosningar, nr. 

57. mars1962 ............000 0000 11 

27 30. apríl Lög um breyting á lögum um Innheimtustofnun sveitarfé- 

laga, nr. 546. apríl 1971 ........000.... 0000... 37 
47 11. maí Lög um breyting á lögum nr. 73/1980, um tekjustofna sveit- 

arfélaga .............2000 00 60 

74 12. maí Lög um brunavarnir ogbrunamál ..................... 103—108 
95 31.des. — Lög um breyting á lögum nr. 73 26. nóv. 1980 um tekju- 

stofna sveitarfélaga ............0.000 0000. 154 

Tollamál, sjá Skattar, gjöld. 

Tryggingar. 

55 14. maí Lög um breyting á lögum nr. 52/1975, um Viðlagatryggingu 

Íslands ...........0. 1173 
56 14. maí Lög um breyting á lögum nr. 50/1978, um vátryggingar- 

starfsemi ............. 000 13—14 

88  8.nóv. Lögum Viðlagatryggingu Íslands ...................... 140—-144 

Umferðarmál. 

16 30. apríl Lög um breyting á umferðarlögum, nr. 40 23. apríl 1968, 
sbr. lög nr. 3122. maí 1980 .......00...0 0000. 22 

Útflutningur. 

1  2.mars Lög um breytingálögumnr. 21. febr. 1980, um breyting á 

lögum nr. 5 13. febr. 1976, um útflutningsgjald af 

sjávarafurðum, og breyting á lögum nr. 81 21. des. 1981 9 

20 3. maí Lög um breyting á lögum nr. 2 1. febr. 1980, um breyting á 
lögum nr. 5 13. febr. 1976, um útflutningsgjald af sjávar- 

afurðum, sbr. lög nr. 7/1982, og breyting á lögum nr. 84 
21.des.1982 ..........0000 0. 26 

43 30. apríl Lögum útflutningsgjald af grásleppuafurðum ........... 55—57 

Vátryggingar, sjá Almannatryggingar; Tryggingar.
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Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Veitingasala, gististaðahald. 

57 12. maí Lög um breytingu á lögum nr. 42/1903, um verslanaskrár, 

firmu og prókúruumboð og lögum nr. 53/1963, um veit- 
ingasölu, gististaðahaldo. fl. ....................... 14—7S 

Verðlagsmál. 

1 14. jan. Bráðabirgðalög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðla- 
banka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu 
hinn 14. janúar 1982 ...........00.. 0000... 1 

5 27. febr. Lög um breytta tekjuöflun ríkissjóðs vegna ráðstafana í 

efnahagsmálum .............0000. 0000 4—8 
23 30. mars Lög um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um sölu- 

skatt, með síðari breytingum ....................... 28 

25 31. mars Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands 

um breytingu á gengi íslenskrar krónu hinn 14. janúar 

1982 20... 38 
28 3. maí Lög um tímabundið olíugjald til fískiskipa .............. 33 

33. 4. maí Lög um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um sölu- 
skatt, með síðari breytingum ....................... 41—43 

52 11. maí Lög um breyting á lögum nr. 56/1978, um verðlag, sam- 

keppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, sbr. lög nr. 
13/1979, um breyting á þeimlögum .................. 67—69 

Verslun. 

19 7. maí Lög um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhúsnæði 25—26 
57 12. maí Lög um breytingu á lögum nr. 42/1903, um verslanaskrár, 

firmu og prókúruumboð og lögum nr. $3/1963, um veit- 

ingasölu, gististaðahaldo. fl. ....................... 14—7S 

Vísitala. 

5 27. febr. Lög um breytta tekjuöflun ríkissjóðs vegna ráðstafana í 

efnahagsmálum ................0 0000. 4—8 

Öryggismál. 

58 14. maí Lög um breytingu á lögum nr. 95 20. des. 1962, um öryggis- 

ráðstafanir gegn jónandi geislum frá geislavirkum efnum 

eða geislatækjum ..............00. 000... 15 
74 12. maí Lög um brunavarnir ogbrunamál ..................... 103—108
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voru samþykkt á Alþingi: samkvæmt tilvitnaðri heimild, ber hið hærra 
vörugjald.





STJÓRNARTÍÐINDI A 1 — 1982 
  
  

14. janúar 1982. 1 Nr. 1. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 
um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu 

á gengi íslenskrar krónu hinn 14. janúar 1982. 

Forseti ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Forsætisráðherra hefur tjáð mér, að brýna nauðsyn beri til að gera nú þegar 
ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar 
krónu. Gengisbreytingin, sem fól í sér lækkun á gengi krónunnar um 12%, var nauð 

synleg til þess að bæta stöðu útflutningsatvinnuveganna og greiða fyrir ákvörðu 
fiskverðs. Þykir eðlilegt, að ávinningurinn af gengisbreytingunni sé að hluta til notaður 
til að bæta stöðu Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins. Fyrir því eru sett bráðabirgðalög 
samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar, á þessa leið: 

Í. gr. 
Þá er skilað er til banka gjaldeyri fyrir útfluttar sjávarafurðir framleiddar fyrir 14. 

janúar 1982, skal hann greiddur útflytjanda á því kaupgengi, sem í gildi er, þegar útflutn- 

ingsskjöl eru afgreidd í banka við gjaldeyrisskil, að frádregnum 6% gengismun. 
Ríkisstjórnin kveður nánar á um, til hvaða afurða þetta ákvæði skuli taka. og eru 

ákvarðanir þar að lútandi fullnaðarúrskurðir. 
Gengismun, sem myndast samkvæmt ákvæðum 1. málsgr., skal eingöngu verja til að 

bæta stöðu Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, og rennur hann óskiptur til hlutaðeigandi 
deilda sjóðsins. 

Áður en umræddu fé er ráðstafað, skal greiða af því hækkanir á flutningskostnaði og 
öðrum sambærilegum kostnaði við útflutning vegna þeirra afurða, sem þessi lög taka til. 

2. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að setja með reglugerð eða á annan hátt nánari fyrirmæli um 
framkvæmd laga þessara. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 14. janúar 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

  

Stjórnartíðindi A 1, nr. 1. Útgáfudagur 14. janúar 1982. NN 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



  
  

STJÓRNARTÍÐINDI A 2 — 1982 

Nr. 2. 2 2. febrúar 1982. 

LÖG 

um breytingu á lögum nr. 120 31. des. 1976, um tollskrá o. fl. með síðari breytingum. 

Forseri ÍsLaNDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Tollur á vörum í neðangreindum tollskrárnúmerum í 1. gr. laganna lækki úr 80 % í 40%. 

84.15.10, 84.15.20, 84.15.41, 84.18.21, 84.18.31, 84.19.10, 84.19.31, 84.40.10, 

84.40.21, 84.40.50, 84.40.61, 84.40.71, 85.06.11, 85.06.20, 85.06.31, 85.06.50, 85.12.49 

og 85.12.56. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 2. febrúar 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) 

Ragnar Arnalds. 

  

Stjórnartíðindi A 2, nr. 2. Útgáfudagur 2. febrúar 1982. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



STJÓRNARTÍÐINDI A 3 — 1982 
  

  

14. janúar 1982. 3 Nr. 3. 

FORSETABRÉF 

um að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfundar. 

Forseti ÍsLaNnDs 

gjörir kunnugt: Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma 
saman til framhaldsfundar miðvikudaginn 20. janúar 1982 kl. 14.00. 

Gjört í Reykjavík, 14. janúar 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

16. febrúar 1982. . Nr. 4. 

AUGLYSING 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, fór í dag í opinbera heimsókn til Bretlands. 
Í fjarveru hennar fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar 

með vald forseta Íslands, samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðuneytinu, 16. febrúar 1982. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Guðrún Sigurðardóttir. 

  

Stjórnartíðindi A 3, nr. 3—4. Útgáfudagur 24. febrúar 1982. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



  

STJÓRNARTÍÐINDI A 4 — 1982 
  

Nr. 5. á 27. febrúar 1982. 

LÖG 
um breytta tekjuöflun ríkissjóðs vegna ráðstafana í efnahagsmálum. 

Forseri ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

í KAFLI 

Tollafgreiðslugjald. 

1. gr. 

Greiða skal í ríkissjóð tollafgreiðslugjald vegna tollmeðferðar á innfluttum vörum. Skal 

gjaldið annars vegar vera hlutfall af tollverði innfluttrar vöru en hins vegar tiltekin fjárhæð 
fyrir hverja tollafgreiðslu eins og nánar er ákveðið í lögum þessum. 

Tollafgreiðslugjald skal nema 1% af tollverði vöru eins og það er ákveðið samkvæmt 

ákvæðum laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. með síðari breytingum. Undanþegnir gjaldi 
samkvæmt þessari málsgrein, sbr. 2. mgr. 2. gr., eru þó eftirtaldir vöruflokkar: 

I. Vörur sem falla undir I--IV flokk 1. gr. tollskrárlaga og ætlaðar eru til manneldis. 
2. Vörur sem við tollafgreiðslu eru undanþegnar tolli samkvæmt ákvæðum samnings um 

aðild Íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) eða samnings Íslands við Efna- 
hagsbandalag Evrópu, sbr. 1. gr. tollskrárlaga. 

3. Aðföng til innlendrar framleiðslu, þ. e. hráefni, efnivörur og vélar og varahlutir sem eru 

toll- og vörugjaldsfrjáls við innflutning samkvæmt ákvæðum tollskrárlaga og laga nr. 

107/1978 um sérstakt tímabundið vörugjald með síðari breytingum. 
4. Flugvélaeldsneyti, gasolía og brennsluolía. 

5. Skip, flugvélar og varahlutir til þeirra. 

Nú nemur tollafgreiðslugjald, ákveðið skv. 2. mgr. þessarar greinar, lægri fjárhæð en 

tollafgreiðslugjald eins og það er ákveðið skv. 5. mgr. og skal þá greiða tollafgreiðslugjald af 

viðkomandi vörusendingu samkvæmt ákvæðum $. mgr. þessarar greinar. 

Séu í vörusendingu vörur sem ýmist eru gjaldskyldar skv. 2. eða 5. mgr. skal tollverð 

þeirra vara sem gjaldskyldar eru skv. 2. mgr. lagt til grundvallar við ákvörðun tollaf- 

greiðslugjaldsins, sbr. þó 3. mgr. þessarar greinar. 

Ráðherra skal heimilt að ákveða með reglugerð að fyrir afgreiðslu á hverri aðflutn- 
ingsskýrslu vegna innflutnings vöru sem undanþegin er gjaldi skv. 2. mgr. skuli greiða 200 
kr. tollafgreiðslugjald, en sé tollverð vörusendingar innan við 5 000 kr. skuli gjaldið þó vera 

50 kr. Fjárhæðir í þessari málsgrein eru grunnfjárhæðir. Ráðherra er heimilt að hækka þær 
allt að því að þær hækki í réttu hlutfalli við þá hækkun sem verða kann á vísitölu bygging- 
arkostnaðar, sbr. lög nr. 93/1975. Grunnfjárhæðir eru miðaðar við byggingarvísitölu 909 

stig hinn Í. janúar 1982. 
2. gr. 

Tollafgreiðslugjald skv. 1. gr. skal innheimt við tollafgreiðslu með aðflutningsgjöldum 

og skulu m.a. um innheimtu og lögvernd gjaldsins gilda ákvæði laga nr. 47/1960, um 

tollvörugeymslur o. fl., laga nr. 59/1969, um tollheimtu og tolleftirlit, og laga nr. 120/1976, 

um tollskrá o fl., með síðari breytingum. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



27. febrúar 1982. 5 Nr. 5. 

Fjármálaráðherra getur með reglugerð kveðið nánar á um framkvæmd ákvæða þessa 
kafla, þ á m. hvaða vörur skuli undanþegnar gjaldskyldu skv. 2. mgr. 1. gr. svo og að gjald 

skv. 5. mgr. sömu greinar skuli falla niður sé tollverð vörusendingar innan tiltekinna marka. 

II KAFLI 

Um breyting á lögum nr. 14/1965 um launaskatt, sbr. lög nr. 65/1977 um breyting á þeim 
lögum. 

3. gr. 

1. gr. laganna (sbr. Í. gr. laga nr. 65/1977) orðist svo: 
Leggja skal á launagreiðendur almennan launaskatt að fjárhæð 3!/2% af greiddum 

vinnulaunum og hvers konar atvinnutekjum svo sem ákveðið er í lögum þessum. 
Þó er heimilt að ákveða að greiða skuli 2!/2% launaskatt af greiddum vinnulaunum og 

hvers konar atvinnutekjum hjá fyrirtækjum sem flokkast undir fiskverkun og iðnað sam- 
kvæmt atvinnuvegaflokkun Hagstofu Íslands. 

Um hlutdeild opinberra byggingarsjóða í tekjum af skatti þessum fer eftir ákvæðum 
laga nr. 51/1980 um Húsnæðisstofnun ríkisins, svo og ákvæðum lánsfjárlaga og fjárlaga 
hverju sinni. 

Á. gr. 

2. og 3. mgr. 2. gr. laganna orðist svo: 
Skattskyldan nær til allra tegunda launa eða þóknana fyrir starf, hverju nafni sem 

nefnist, hvort sem greitt er í peningum eða á annan hátt og skattskyld eru skv. 1. tl. A-liðar 
7. gr. laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt, þar með talið reiknað endurgjald. 

Undanbegin skattskyldu eru laun eða þóknanir fyrir störf við landbúnað, jafnt vinna 

bóndans sjálfs og þeirra sem hann greiðir laun, svo og vegna jarðræktarframkvæmda og 
byggingarframkvæmda á bújörðum. Enn fremur tekjur sjómanna á íslenskum fiskiskipum, 
þar með taldar tekjur hlutaráðinna landmanna, sem aflað er í tengslum við úthald skipanna 
til fiskveiða. 

5. gr. 

3. gr. laganna orðist svo: 
Gjalddagar launaskatts eru fimm, sbr. þó 6. gr. Gjalddagi vegna launa, sem greidd eru 

fyrir mánuðina janúar, febrúar og mars, er 15. apríl, fyrir mánuðina apríl og maí 15. júní, 
fyrir mánuðina júní og júlí 15. ágúst, fyrir mánuðina ágúst, september og október 15. 
nóvember og fyrir mánuðina nóvember og desember 15. janúar. Eindagi er mánuði eftir 
gjalddag. Beri eindaga upp á helgidag eða almennan frídag færist eindagi á næsta virkan dag 
á eftir. Skattinn ber launagreiðanda, ótilkvöddum, að greiða til innheimtumanns ríkissjóð, í 
Reykjavík tollstjóra. Greiðslunni skal fylgja greinargerð launagreiðanda um launagreiðslur 
hans á hinu gjaldskylda tímabili í því formi sem ríkisskattstjóri ákveður. 

Sé launaskattur ekki greiddur fyrir eindaga skal greiða dráttarvexti af því sem vangreitt 
er, talið frá og með gjalddaga. Dráttarvextir eru þeir sömu og hjá innlánsstofnunum, sbr. 13. 
gr. laga nr. 10/1961 og ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma. 

Þeim gjaldendum, sem eigi greiða hærri laun til annarra á mánuði en 15 000 kr., er 
heimilt að skila greinargerð ásamt greiðslu á því uppgjörstímabili þegar samanlögð greidd 
vinnulaun ná 150 000 kr. Ef greidd vinnulaun til annarra ná eigi 150 000 kr. á árinu er 
gjaldanda heimilt að skila greinargerð ásamt greiðslu einu sinni á ári eins og um uppgjör fyrir 
mánuðina nóvember og desember væri að ræða. Fjárhæðir í þessari málsgrein eru grunnfjár- 
hæðir. Ráðherra er heimilt að hækka þær allt að því að þær hækki í réttu hlutfalli við þá



Nr. 5. 6 27. febrúar 1982. 

hækkun sem verða kann á vísitölu framfærslukostnaðar, sbr. 4. gr. laga nr. 10/1981. Grunn- 
fjárhæðir eru miðaðar við framfærsluvísitöluna 144 stig hinn 1. febrúar 1982. 

Ríkisskattstjóri lætur gera eyðublöð fyrir greinargerð um greiðslu launaskatts sam- 
kvæmt þessari grein. Skattstjórar skulu dreifa eyðublöðum þessum til gjaldenda, sem greiða 
eiga launaskatt skv. 1. mgr. þessarar greinar, svo tímanlega að þau séu komin í hendur þeirra 

fyrir gjalddaga. Auk þess skulu eyðublöðin jafnan vera fyrir hendi til afnota fyrir gjaldendur 
hjá innheimtumönnum ríkissjóðs. 

Eigi leysir það gjaldanda frá skilaskyldu á launaskatti skv. 1. og 3. mgr. þessarar greinar 
þó að honum hafi ekki borist eyðublað frá skattstjóra skv. 4. mgr. 

6. gr. 

4. gr. laganna orðist svo: 

Skattstjóri ákveður árlega launaskatt sem hér segir: 

a) Launaskatt af reiknuðu endurgjaldi sem manni með eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða 
starfsemi ber að telja sér, maka sínum og börnum til tekna skv. 2. mgr. 1. tl. A-liðar 7. 
gr. laga nr. 75/1981. 

b) Launaskatt af launum sem ekki eru greidd í peningum, svo sem ef laun eru greidd í fríu 

fæði, húsnæði eða öðrum hlunnindum. 

7. gr. 

5. gr. laganna orðist svo: 
Innheimtumenn ríkissjóðs, í Reykjavík tollstjóri, skulu mánaðarlega skila viðkomandi 

skattstjórum greinargerðum um launaskattsgreiðslur sem þeim hafa borist í síðastliðnum 

mánuði. 
Skattstjórar skulu kanna launaskattsskil þeirra sem greiða eiga launaskatt skv. 3. gr., 

m. a. með samanburði við skattframtöl, launaframtöl og launamiða og önnur gögn sem fyrir 
hendi eru. 

Komi í ljós að aðili sem greiða átti launaskatt skv. 3. gr. hafi vanrækt greiðslu hans að 
hluta eða öllu leyti eða ekki skilað greinargerð, sbr. 8. gr., skal skattstjóri ákvarða launa- 

skattinn ásamt dráttarvöxtum sem á eru fallnir, sbr. 2. mgr. 3. gr., og senda tilkynningu þar 
um til gjaldanda og innheimtumanns. 

8. gr. 

6. gr. laganna orðist svo: 
Að lokinni ákvörðun launaskatts skv. 4. gr. laga þessara skulu skattstjórar semja skrá 

um alla þá sem greiða eiga launaskatt samkvæmt þeirri grein og senda tilkynningu þar um til 

gjaldanda og innheimtumanns. 
Gjalddagi launaskatts, sem skattstjóri ákvarðar skv. 4. gr., er 15. dagur næsta mánaðar 

eftir dagsetningu tilkynningar til gjaldanda og eindagi mánuði síðar. 

9. gr. 

7. gr. laganna orðist svo: 
Ákvæði VIII—XIV kafla laga nr. 75/1981 gilda eftir því sem við getur átt um launa- 

skatt samkvæmt þessum lögum, þ. á m. um kærufresti, úrskurði á kærum, áfrýjun úrskurða 

og annað þar að lútandi. 

10. gr. 

8. gr. laganna orðist svo: 
Skylt er hverjum þeim sem innir af hendi greiðslur sem eru skattskyldar samkvæmt 

lögum þessum að senda skattstjórum sérstaka greinargerð, launaframtal, í því formi sem 

ríkisskattstjóri ákveður innan þess frests sem settur er um skil launaskýrslna, sbr. 92. gr. laga 

nr. 75/1981.
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11. gr. 

9. gr. laganna orðist svo: 
Reki aðili fjölþættan atvinnurekstur eða starfsemi, sem ýmist skal greiða af 3!/2%, 

2!/2% eða engan launaskatt skv. Í. og 2. mgr. 1. gr. og 3. mgr. 2. gr., skal hann aðgreina 
launagreiðslur í bókhaldi sínu þannig að séð verði hvað af þeim tilheyri hverjum þætti. 

Af launaskattsskyldum greiðslum fyrir yfirstjórn og af öðrum slíkum greiðslum, sem 
ekki eru beint tengdar ákveðnum þáttum starfseminnar, skal ávallt greiða 3!/2%, sbr. 1. mgr. 
1. gr. Þó skal einungis greiða 2'/2%, sbr. 2. mgr. 1. gr., af því hlutfalli umræddra greiðslna 
sem er á milli heildargreiðslna og greiðslna skv. 2. mgr. 1. gr., áður en umræddar greiðslur 
eru meðtaldar. 

Ef slík aðgreining er ekki fyrir hendi í bókhaldinu eða ef hún er í verulegum atriðum 
röng eða ófullnægjandi skal skattstjóri áætla skiptinguna. 

12. gr. 

10. gr. laganna orðist svo: 
Innheimtu launaskatts og dráttarvaxta sem ákvarðast skv. 4. og 5. gr., sbr. 6. gr. þessara 

laga, annast sömu aðilar og greinir í 1. mgr. 3. gr. þessara laga. Ákvæði 114. gr. laga nr. 
75/1981 um ábyrgð á skattgreiðslum og lögtaksrétt skulu gilda um innheimtu launaskatts. 

13. gr. 

11. gr. laganna orðist svo: 
Launaskattur telst rekstrarkostnaður skv. 1. tl. 31. gr. laga nr. 75/1981 að því leyti sem 

hann er ákvarðaður af launum sem teljast rekstrarkostnaður samkvæmt sömu grein. 

14. gr. 

12. gr. laganna orðist svo: 
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara, þ. á m. um 

þær iðngreinar er 2. mgr. Í. gr. þessara laga tekur til, og hverjir skuli gera skil á launaskatti 
þegar um er að ræða ákvæðisvinnu eða verktakasamninga o. þ. h. 

III KAFLI 

Um breyting á lögum nr. 36/1978 um stimpiigjald, sbr. lög nr. 82/1980 

um breyting á þeim lögum. 

15. gr. 

2. mgr. 24. gr. laganna (sbr. 2. mgr. 7. gr. laga nr. 82/1980) orðist svo: 

Fyrir stimplun skuldabréfa og tryggingarbréfa vegna afurðalána með veði í framleiðslu- 
vörum sjávarútvegs, landbúnaðar eða iðnaðar skal greiða 3 kr. fyrir hvert byrjað þúsund af 

fjárhæð bréfs. 

IV KAFLI 

Um breyting á lögum nr. 26/1981 um sérstakt tímabundið innflutningsgjald 

á sælgæti og kex. 

16. gr. 

Innflutningsgjald, 40% og 32%, skv. 1. gr. laganna skal lækka á tímabilinu 1. mars til 1. 

desember 1982 svo sem hér segir: 

a. 40% innflutningsgjald skal lækka í 32% hinn 1. mars 1982, 24% hinn 1. júní 1982, 
16% hinn 1. september 1982 og 8% hinn 1. desember 1982.
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b. 32% innflutningsgjald skal lækka í 24% hinn 1. mars 1982, 18% hinn 1. júní 1982, 
12% hinn 1. september 1982 og 6% hinn 1. desember 1982. 

17. gr. 

Í stað orðanna „til 1. mars 1982“ í 7. gr. laganna komi: til 1. mars 1983. 

Gildistaka o. fl. 

18. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. mars 1982. Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu skal fella 
meginmál Í kafla þeirra inn í lög nr. 14/1965 um launaskatt með síðari breytingum og gefa 

þau út svo breytt. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Í 
Hafi innflytjandi afhent til tollmeðferðar aðflutningsskjöl sem að öllu leyti fullnægja 

þeim skilyrðum sem þurfa að vera fyrir hendi til þess að unnt sé að tollafgreiða viðkomandi 

vöru þegar í stað áður en lög þessi öðlast gildi skal varan tollafgreidd án greiðslu skv. Í kafla 
laga þessara, en þó því aðeins að tollafgreiðslu sé lokið fyrir 9. mars 1982. 

Gjöld skv. Í kafla laga þessara skal einnig greiða af vörum þeim sem gjaldskyldar verða 
samkvæmt honum og með leyfi tollyfirvalda hafa verið afhentar innflytjendum fyrir gildis- 

tökudag laga þessara gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, sbr. m. a. 21. gr. laga 
nr. 120/1976 um tollskrá o. fl., nema fullnaðartollafgreiðsla eigi sér stað fyrir 1. maí 1982. 

ll 
Við ákvörðun launaskatts fyrir gjaldárið 1982 vegna launaskattsskyldra launa á árinu 

1981 skulu gilda ákvæði laga nr. 14/1965 um launaskatt, sbr. lög nr. 65/1977 um breyting á 
þeim lögum. 

Vegna launaskattsskyldra launa á árinu 1982 fram að gildistöku þessara laga skal greiða 
launaskatt skv. 1. og 2. gr. laga nr. 14/1965, sbr. lög nr. 65/1977. 

Verði vanskil á greiðslu launaskatts vegna launaskattsskyldra launa á 1. ársfjórðungi 

1982 skal gjaldandi greiða dráttarvexti skv. 5. gr. þessara laga. 

Gjört að Bessastöðum, 27. febrúar 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

  
(L.S.) á 

Ragnar Arnalds. 

Nr. 6. 21. febrúar 1982. 

AUGLYSING 

um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, er kominn úr för sinni til útlanda og hefur á ný 
tekið við stjórnarstörfum. 

Í forsætisráðuneytinu, 21. febrúar 1982. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

  

Stjórnartíðindi A 4, nr. 5S—6. Útgáfudagur 27. febrúar 1982.
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2. mars 1982. 9 Nr. 7. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 2 1. febr. 1980, um breyting á lögum nr. 5 13. febr. 1976, um 

útflutningsgjald af sjávarafurðum, og breyting á lögum nr. 81 21. des. 1981. 

  

  

Forseti ÍsLaNDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 
5. gr. orðist svo: 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

2. gr. 

Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu skal fella þau, ásamt öðrum gildandi breyting- 

um, inn í lög nr. 5 13. febrúar 1976, um útflutningsgjald af sjávarafurðum, og gefa lögin út 
þannig breytt. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða 1. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. skal útflutningsgjald af loðnumjöli og loðnulýsi framleiddu á 

fyrstu fjórum mánuðum ársins 1982 nema 3,575%. 
Tekjur af gjaldinu skiptast sem hér segir: 

1. Til Aflatryggingasjóðs, áhafnadeildar ...............00.. 200... 32,3% 
2. Til Tryggingasjóðs fiskiskipa og til úreldingarstyrkja: 

a) Til greiðslu á hluta af vátryggingarkostnaði fiskiskipa skv. reglum, 

sem sjávarútvegsráðuneytið setur ..........0..2.0. 0. nn 30,8% 
b) Til aldurslagatryggingar til úthlutunar samkvæmt reglum, sem 

sjávarútvegsráðuneytið setur ..........22.00222 0. 4,6% 
3. Til Fiskveiðasjóðs Íslands og Fiskimálasjóðs: 

a) Til Fiskveiðasjóðs  ..........00. 00. 27,1% 
b) Til Fiskimálasjóðs ..........00%0.000 0 1,2% 

4. Til sjávarrannsókna og Framleiðslueftirlits sjávarafurða, skv. reglum, 
sem sjávarútvegsráðuneytið setur ..........0...00.. 00. 1,6% 

5. Til Landssambands ísl. útvegsmanna --...0.0.0.0.0. 0000 nn nn 0,9% 
6. Til samtaka sjómanna ...........%.00.00. 000 0,9% 

Ákvæði til bráðabirgða IL. Samtals:  100,0% 
Í stað orðanna „til 31. desember 1981“ í niðurlagi 3. gr. laga nr. 81 21. desember 1981, 

um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu 

hinn 26. ágúst 1981 o. fl., komi orðin: til 1. maí 1982. 

Gjört í Reykjavík, 2. mars 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 
  

Stjórnartíðindi A 5, nr. 7. Útgáfudagur 16. mars 1982. A? 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. 8. 10 19. mars 1982. 

LÖG 
um breytingu á lögum nr. 5 7. mars 1962, um sveitarstjórnarkosningar, sbr. lög nr. 5 6. 

apríl 1966 og lög nr. 7 2. maí 1978. 

  
  

Forseri ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Við 12. gr. laganna bætist: 
Þegar kosning er óhlutbundin er kjörstjórn skylt, að talningu lokinni, að setja alla 

notaða kjörseðla undir innsigli kjörstjórnar. 
Að kærufresti loknum eða að fullnaðarúrskurði uppkveðnum varðandi kosninguna, ef 

kosningin hefur verið kærð, skal kjörstjórn eyða hinum innsigluðu kjörseðlum og telst 

störfum hennar ekki lokið varðandi kosninguna, fyrr en svo hefur verið gert og yfirlýsing þar 
um innfærð í kjörbók og undirrituð af kjörstjórn. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 19. mars 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L. S.) 

  

Svavar Gestsson. 

Nr. 9. BR 19. mars 1982. 
LOG 

um breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 58 29. mars 1961. 

Forseri ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

1. mgr. 17. gr. laganna orðist svo: 
Almennar sveitarstjórnarkosningar í bæjum og þeim hreppum, þar sem fullir 34 hlutar 

íbúanna eru búsettir í kauptúni, fara fram síðasta laugardag í maímánuði, sem ekki ber upp á 

aðfangadag hvítasunnudags, en aðrar sveitarstjórnarkosningar síðasta laugardag jJúnímán- 
aðar. 

2. gr. 

18. gr. laganna orðist svo: 
Kosningarrétt til sveitarstjórna eiga allir, sem 

a) eru 20 ára þegar kosning fer fram, 

b) eru íslenskir ríkisborgarar, 

c) eru ekki sviptir lögræði, 
d) eiga lögheimili á Íslandi. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nú eiga ákvæði 10. gr. lögheimilislaga nr. 35/1960 við um hagi manns og telst hann þá 
ekki hafa firrt sig kosningarrétti við sveitarstjórnarkosningar, þótt hann hafi tilkynnt flutning 
samkvæmt Norðurlandasamningi um almannaskráningu, enda fullnægi hann að öðru leyti 
skilyrðum í 1. mgr. 

Enn fremur eiga kosningarrétt danskir, finnskir, norskir og sænskir ríkisborgarar, sem 
fullnægja skilyrðum a-, c- og d-liða 1. mgr., enda hafi þeir átt lögheimili á Íslandi í þrjú ár 

samfellt miðað við 1. desember næstan fyrir kjördag. 

Hver maður á kosningarrétt í því sveitarfélagi, sem hann á lögheimili í, þegar fram- 
boðsfrestur rennur út. 

Kjörstjórnir í þeim sveitarfélögum, þar sem kosningar fara fram síðasta laugardag í júní, 
skulu sérstaklega ganga úr skugga um að þeir einstaklingar, sem flutt hafa lögheimili sitt á 
tímabilinu milli kjördaga, hafi eigi neytt atkvæðisréttar í öðru sveitarfélagi. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 19. mars 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L. S.)   

Svavar Gestsson. 

19. mars 1982. Nr. 10. 
LÖG 

um breyting á lögum um sveitarstjórnarkosningar, nr. 5 7. mars 1962. 

ForsEri ÍsLaNDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Við 4. gr. laganna bætist ný málsgrein svohljóðandi: 
Tilkynningar um aðsetursskipti, sem berast sveitarstjórn eftir að kjörskrá er samin, skal 

fara með eins og kjörskrárkærur. 

2. gr. 

Við 7. gr. laganna bætist ný málsgrein svohljóðandi: 

Kjörseðlar við kosningu sýslunefndarmanna skulu gerðir með sama hætti og kjörseðlar 
við hreppsnefndarkosningu, en með öðrum lit. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Við hinar almennu sveitarstjórnarkosningar, sem fram eiga að fara 22. maí 1982, skal 

leggja kjörskrá fram einum mánuði fyrir kjördag, og skal hún liggja frammi í tvær vikur. 

Gjört í Reykjavík, 19. mars 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) 

  

Svavar Gestsson. 

  

Stjórnartíðindi A 6, nr. 8—10. Útgáfudagur 22. mars 1982.
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Nr. 11. 12 3. mars 1982. 

LÖG 
um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, 

með síðari breytingum. 

  
  

Forseti ÍsLaNnDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

l. gr. 

1. mgr. 14. gr. hljóði svo: 

Barnalífeyrir er greiddur með börnum yngri en 18 ára, ef annað hvort foreldra er látið 

eða er Örorkulífeyrisþegi, hafi annað hvort foreldra þess eða barnið sjálft átt hér lögheimili 
a.m.k. þrjú síðustu árin, áður en umsókn er lögð fram. Séu báðir foreldrar látnir eða 
örorkulífeyrisþegar, skal greiddur tvöfaldur barnalífeyrir. 

2. gr. 
2. mgr. 17. gr. hljóði svo: 

Hafi bótaþegi barn yngra en 18 ára á framfæri sínu, á hann rétt á bótum í 12 mánuði til 
viðbótar, kr. 45 053 á mánuði. 

Í 4. mgr. 45. gr. komi: 
„18 ára“ í stað „17 ára“. 

Á. gr. 

73. gr. hljóði svo: 
Foreldri, sem fær úrskurð yfirvalds um meðlag með börnum sínum eða um sérstök 

framlög skv. 19. gr. barnalaga, nr. 9/1981, getur snúið sér til Tryggingastofnunar ríkisins og 
fengið greiðslur skv. úrskurði innan þeirra marka, er 14. gr. setur um fjárhæð meðlags og 
aldur barna. 

Framlag til menntunar og starfsþjálfunar samkvæmt 17. gr. barnalaga, nr. 9/1981, er þó 

heimilt að greiða samkvæmt úrskurði til 20 ára aldurs. 

Á sama hátt getur barnsmóðir fengið skv. yfirvaldsúrskurði greitt hjá Tryggingastofnun 
ríkisins: 

a. Framfærslulífeyri í allt að 3 mánuði skv. 25. gr. 1. mgr. barnalaga nr. 9/1981. 
b. Hjúkrunar- og framfærslustyrk í allt að 9 mánuði skv. 25. gr. 2. mgr. barnalaga. 

c. Kostnað vegna meðgöngu og fæðingar skv. 26. gr. 1. mgr. barnalaga. 

Þegar eftir að barnsfaðernismál er höfðað, þ. e. a. s. eftir að dómari hefur veitt viðtöku 
ósk frá réttum aðila um að málið sæti rannsókn og dómsmeðferð, getur móðir fengið meðlag 

greitt með barninu innan þeirra marka, er 14. gr. setur. 
Þeir sem annast framfærslu barns að foreldri látnu eða af öðrum lögmætum ástæðum, 

þar með talin sveitarstjórn í framfærslusveit barnsins, hafi hún greitt fé til framfærslu þess, 
eiga sama rétt og foreldri eftir því, sem við getur átt. 

Tryggingastofnuninni er heimilt að greiða meðlag aftur í tímann allt að 12 mánuði, talið 

frá byrjun þess mánaðar, sem yfirvaldsúrskurður eða vottorð um höfðun barnsfaðernismáls 

berst stofnuninni, enda eigi þá 4. mgr. 14. gr. ekki við. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



3. mars 1982. 13 Nr. 11. 

Akvæði þessarar greinar skulu gilda, eftir því sem við getur átt, um greiðslu meðlags, 
sem feður eða fráskildar konur fá úrskurðað með börnum sínum. 

5. gr. 
Ný grein, 74. gr., hljóði svo: 
Tryggingastofnunin skal senda Innheimtustofnun sveitarfélaga innan eins mánaðar til- 

kynningu um fyrstu greiðslu skv. 73. gr. Tilkynningunni skal fylgja afrit af yfirvaldsúrskurði 

eða staðfestum samningi. 
Innheimtustofnun sveitarfélaga endurgreiðir Tryggingastofnuninni greiðslur skv. 1.— 

3. mgr. 73. gr. vegna barnsfeðra, sem framfærslurétt eiga hérlendis, mánaðarlega eftir því 
sem innheimtist. Skiladagar vegna óinnheimtra skulda skulu vera 1. mars, 1. júní og 1. 
október, en þann dag skulu fullnaðarskil gerð. 

Ríkissjóður endurgreiðir Tryggingastofnun ríkisins meðlög vegna barnsfeðra, sem 
framfærslurétt eiga erlendis, svo og meðlög greidd skv. 4. mgr. 73. gr. þar til meðlagsúr- 
skurður liggur fyrir. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi, og skulu ákvæði þeirra um réttindi og skyldur til samræmis 
við barnalög, nr. 9 15. apríl 1981, gilda frá og með 1. janúar 1982. 

Gjört í Reykjavík, 3. mars 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) I ——— 

Pálmi Jónsson. 

| A ars 1982. Nr. 12. LÖG 11. mars 1982 

um samstarfsnefnd Alþingis og þjóðkirkjunnar. 

Forseri ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Starfa skal samstarfsnefnd Alþingis og þjóðkirkjunnar. Tilgangur hennar er að vinna að 
auknum skilningi í löggjafarstarfi á vandamálum og verkefnum kirkjunnar. 

2. gr. 

Samstarfsnefndina skipa af hálfu Alþingis forseti sameinaðs þings og einn fulltrúi til- 

nefndur af hverjum þingflokki, en af hálfu þjóðkirkjunnar kirkjuráð. - 

Forseti sameinaðs þings og biskup landsins fara með formennsku nefndarinnar sitt árið 
hvor. 

3. gr. 

Samstarfsnefndin getur annars vegar sent ályktanir og tillögur til Alþingis eða einstakra 

nefnda þess, en hins vegar til kirkjuþings. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, I Í. mars 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.)   

Friðjón Þórðarson. 
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LÁNSFJÁRLÖG 
fyrir árið 1982. 

Forseti ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

Í KAFLI 

I. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán á árinu 1982 að fjárhæð 

allt að 673 970 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. Jafnframt er fjár- 

málaráðherra heimilt að taka lán á innlendum lánsfjármarkaði að fjárhæð allt að 152 000 
þús. kr. 

lþ) - 2. gr. 
Lánsfé skv. 1. gr. skal ráðstafað í samræmi við ákvæði fjárlaga og fjárfestingar- og 

lánsfjáráætlun fyrir árið 1982. 

3. gr. 
Landsvirkjun er heimilt að taka lán á árinu 1982 að fjárhæð allt að 404 560 þús. kr.. eða 

jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, til fjármögnunar á kostnaði við byggingu virkjun- 

ar við Hrauneyjafoss og til annarra framkvæmda. 

d. gr. 

Iðnrekstrarsjóði er heimilt að taka lán á árinu 1982 að fjárhæð allt að 10 000 þús. kr., 

eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, til endurlána til athugunar á sviði orkufreks 

"iðnaðar. Fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs er heimilt að ábyrgjast endurlánin með sjálf- 

skuldarábyrgð. Skal fjármálaráðherra leita samþykkis fjárveitinganefndar Alþingis áður en 
sjálfskuldarábyrgð er.veitt. 

5. gr. 

Fyrirtækjum með eignaraðild ríkissjóðs er heimilt að taka lán á árinu 1982 samkvæmt 

síðari ákvörðun fjármálaráðherra um lántökuaðila allt að 18 000 þús. kr. eða jafnvirði 
þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. 

6. gr. 

Orkubúi Vestfjarða er heimilt að taka lán á árinu 1982 að fjárhæð allt að 39 500 þús. 

kr., eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. til fjármögnunar á raforku- og hitaveitu- 

framkvæmdum. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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7. gr. 

Heimild er til lántöku vegna hitaveituframkvæmda sem hér segir: 
I. Akureyrarbær, lán á árinu 1982 að fjárhæð allt að 75 300 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar 

fjárhæðar í erlendri mynt. 

. Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar, lán á árinu 1982 að fjárhæð allt að 18 300 þús. kr. 

eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. 

3. Hitaveita Suðurnesja, lán á árinu 1982 að fjárhæð allt að 14 100 þús. kr. eða jafnvirði 
þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. 

4. Hitaveita Eyra, lán á árinu 1982 að fjárhæð 7 600 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjár- 
hæðar í erlendri mynt. 

ts
 

8. gr. 

Sveitarfélögum er heimilt að taka lán á árinu 1982 samkvæmt síðari ákvörðun fjár- 

málaráðherra um lántökuaðila allt að fjárhæð 25 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar 

í erlendri mynt. 

Bjargráðasjóði er heimilt að taka lán á árinu 1982 allt að fjárhæð 15 000 þús. kr. 

9. gr. 

Framkvæmdasjóði Íslands er heimilt að taka erlent lán á árinu 1982 að fjárhæð 254 000 

þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. Framkvæmdasjóður mun jafnframt 
annast lántöku sem Framleiðsluráði landbúnaðarins er heimilt að taka að fjárhæð allt að 

20 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. Fjármálaráðherra fyrir hönd 

ríkissjóðs er heimilt að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð lán Framleiðsluráðsins og tekur 
ábyrgðin jafnt til greiðslu afborgana, vaxta og annars kostnaðar. 

10. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð 

eða taka lán, er komi að hluta eða öllu leyti í stað ríkisábyrgðar, og endurlána þeim aðilum, 

sem tilgreindir eru í 3.,4., 5.,6., 7. og 8. gr., með þeim kjörum og skilmálum sem fjármála- 
ráðherra ákveður. Þó skal jafnan liggja fyrir umsögn samkvæmt ákvæði 29. gr. orkulaga, nr. 
58/1967, um að hitaveita verði þjóðhagslega hagkvæm, áður en lán til hitaveituframkvæmda 
eru veitt. 

Fjármálaráðherra er heimilt f. h. ríkissjóðs að veita sjálfskuldarábyrgð fyrir allt að 

helmingi lána, sem Byggðasjóður veitir fyrirtækjum í útgerð, fiskiðnaði og iðnaði til fjár- 
hagslegrar endurskipulagningar vegna rekstrarerfiðleika, en heildarfjárhæð lánanna er að 
hámarki 60 milljónir króna. 

TI KAFLI 

ll. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði fjárlaga ársins 1982 er ríkisstjórninni heimilt að lækka ríkisútgjöld um 
120 millj. kr., að meðtöldum heimildum í 6. gr. fjárlaga fyrir árið 1982 og heimildum í 

4.—18. gr. þessara laga. 

12. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 2. tl. 27. gr. laga nr. 97/1976 um Framkvæmdastofnun ríkisins skal 
framlag ríkissjóðs til Byggðasjóðs á árinu 1982 eigi fara fram úr 52 500 þús. kr. Að auki er 
Byggðasjóði ætluð lántaka að fjárhæð allt að 50 000 þús. kr.
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13. gr gr. 
Þrátt fyrir ákvæði |. og 4. gr. laga nr. 45/1971 um Stofnlánadeild landbúnaðarins, 

landnám, ræktun og byggingar í sveitum, sbr. 1. gr. laga nr. 68/1973, skal framlag ríkissjóðs 

til Stofnlánadeildar landbúnaðarins á árinu 1982 eigi fara fram úr 15 600 þús. kr. 

ld. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði C- og D-liðar 3. gr. laga nr. 44/1976 um Fiskveiðasjóð Íslands og 
ákvæði laga nr. 2/1980 og laga nr. 84/1981 um breyting á lögum nr. 5/1976 um útflutnings- 
gjald af sjávarafurðum skal framlag ríkissjóðs til Fiskveiðasjóðs Íslands á árinu 1982 eigi 

fara fram úr 20 000 þús. kr. 

Heimilt er sjávarútvegsráðherra að ákveða, að framlag ríkissjóðs renni í Stofnfjársjóð 
fiskiskipa til lækkunar á skuldum og/eða fjármagnskostnaði fiskiskipa og samkvæmt reglum, 

sem sjávarútvegsráðuneytið setur að höfðu samráði við stjórn Fiskveiðasjóðs Íslands og 

Landssamband íslenskra útvegsmanna. 

15. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 2. tl. |. mgr. 9. gr. laga nr. 80/1971 um Aflatryggingasjóð sjávar- 

útvegsins, sbr. 5. gr. laga nr. 4/1980 og ákvæði laga nr. 2/1980 og laga nr. 84/1981 um 

breyting á lögum um útflutningsgjald af sjávarafurðum, skal framlag ríkissjóðs til Afla- 
tryggingasjóðs á árinu 1982 eigi fara fram úr 11 440 þús. kr. 

16. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. laga nr. 14/1965 um launaskatt, sbr. lög nr. 65/1977 og 2. 083. 

tl. 9. gr. laga nr. $1/1980 um Húsnæðisstofnun ríkisins, skal heildarframlag ríkissjóðs til 
Byggingarsjóðs ríkisins á árinu 1982 eigi fara fram úr 53 770 þús. kr. 

17. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði b-liðar 37. gr. laga nr. 51/1980 um Húsnæðisstofnun ríkisins skal 
framlag ríkissjóðs til Byggingarsjóðs verkamanna eigi fara fram úr 104 635 þús. kr. á árinu 
1982. 

18. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði b-liðar 5. gr. laga nr. 35/1966 um Lánasjóð sveitarfélaga, sbr. lög nr. 
99/1974, skal framlag ríkissjóðs til Lánasjóðs sveitarfélaga á árinu 1982 eigi fara fram úr 
4 145 þús. kr. 

19. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. laga nr. 30/192 1 um erfðafjárskatt, sbr. Í. gr. laga nr. 50/1972, 

skulu tekjur Erfðafjársjóðs af erfðafjárskatti á árinu 1982 eigi fara fram úr 9 832 þús. kr. 

Það sem umfram kann að innheimtast á árinu 1982 af erfðafjárskatti rennur í ríkissjóð. 

20. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði c-liðar 5. gr. laga nr. 51/1972 um Bjargráðasjóð, sbr. lög nr. $7/1980, 

skal framlag ríkissjóðs til Bjargráðasjóðs á árinu 1982 eigi fara fram úr 4 900 þús. 

21. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði a-liðar 25. gr. 6. kafla laga nr. 47/1979 um aðstoð við þroskahetta, 
sbr. 2. gr. laga 59/1980, skal framlag ríkissjóðs til Framkvæmdasjóðs þroskaheftra eigi fara 

fram úr 28 140 þús. kr. á árinu 1982. 

22 22. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. tl. 20. gr. hafnalaga nr. 45/1973, sbr. 2. gr. laga nr. 83/1976, skal 

framlag ríkissjóðs til Hafnabótasjóðs á árinu 1982 eigi fara fram úr 4 820 þús. kr.
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23. gr 23. gr. 0 
Þrátt fyrir ákvæði 6. gr. laga nr. 58/1970 um skemmtanaskatt skal framlag ríkissjóðs til 

Félagsheimilasjóðs eigi fara fram úr 6 850 þús. kr. á árinu 1982. 

24. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði í 8. gr. og 25. gr. laga nr. 60/1976 um skipulag ferðamála skal 

ráðstöfunarfé til ferðamála af sérstöku gjaldi skv. 8. gr. laganna og framlagi úr ríkissjóði skv. 
25. gr. laganna eigi fara fram úr 3 000 þús. kr. af skilafé Fríhafnarinnar til ríkissjóðs að 
viðbættum 330 þús. kr. til Ferðamálasjóðs. Kostnaður af starfsemi Ferðamálaráðs skal 
greiddur af þeim hluta skilafjár Fríhafnarinnar er fellur til ráðsins. 

25. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði a-liðar 5. gr. laga nr. 54/1980 um Iðnrekstrarsjóð skal framlag 

ríkissjóðs til Iðnrekstrarsjóðs á árinu 1982 eigi fara fram úr 9 400 þús. kr. 

26. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 20. gr. laga nr. 35/1970, um skipun prestakalla og prófastsdæma og 

Kristnisjóð, skal framlag ríkissjóðs til Kristnisjóðs eigi fara fram úr 1 130 þús. kr. á árinu 
1982. 

27. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 32. gr. vegalaga, nr. 6/1977, skal framlag til þjóðvega í 

kaupstöðum og kauptúnum eigi fara fram úr 43 000 þús. kr. á árinu 1982. 

TI. KAFLI 

28. gr. 
Heimilt er fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs að taka lán erlendis í því skyni að greiða 

afborganir þessa árs af lánum ríkissjóðs og ennfremur að endurgreiða fyrir gjalddaga eftir- 
stöðvar erlendra lána, þegar lánstíminn er talinn of stuttur miðað við eðlilegan afskriftartíma 
mannvirkja sem fjármögnuð hafa verið með viðkomandi lánum. 

Landsvirkjun er heimilt að taka erlend lán í því skyni að endurgreiða fyrir gjalddaga 
erlend lán, þegar lánstíminn er talinn of stuttur miðað við eðlilegan afskriftartíma mann- 
virkja sem fjármögnuð hafa verið með viðkomandi lánum. Skal fjármálaráðherra og stjórn 
Landsvirkjunar hafa samráð við fjárveitinganefnd Alþingis áður en til lántöku kemur sam- 
kvæmt þessari grein. 

Nýti fjármálaráðherra lántökuheimildir laga þessara að hluta til töku láns eða lána. sem 
endurgreiða má fyrir gjalddaga (veltilán), er honum heimilt að nýta sömu heimild til töku á 
nýju láni til endurgreiðslu veltiláns að hluta eða öllu leyti án þess að lánssamningur um 
veltilánið falli úr gildi, enda sé ekki dregið á lánssamningifn að nýju nema lagaheimild liggi 
fyrir. 

29. pr. 
I. mgr. 29. gr. laga nr. 13/1981 orðist svo: 
Heimilt er fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs að taka lán erlendis í því skyni að greiða 

afborganir þessa árs af lánum ríkissjóðs og ennfremur að endurgreiða fyrir gjalddaga cftir- 
stöðvar erlendra lána, þegar lánstíminn er talinn of stuttur miðað við eðlilegan afskriftartíma 
mannvirkja sem fjármögnuð hafa verið með viðkomandi lánum.
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30. gr 

6. mgr. 2. gr. laga nr. 60/1981 orðist svo: 

Þá er ríkisstjórninni á árinu 1981 heimilt að ábyrgjast lán eða taka lán og endurlána 

virkjunaraðila allt að 50 m. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til undirbún- 
ings ofangreindra virkjana umfram það fjármagn sem þegar hefur verið ákveðið 1 þessu 

skyni. 

31. gr. 

Fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs er heimilt að taka lán vegna endurskoðaðrar lánsfjár- 

áætlunar fyrir árið 1981 er nemi allt að 42 m. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri 

mynt. 

32. gr. 

Hverjum lífeyrissjóði, sem lögbundinn er eða nýtur viðurkenningar fjármálaráðu- 

neytisins. sbr. 1. tl. D-liðar 30. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, er skylt að 

verja á ári hverju að minnsta kosti 40'% af ráðstöfunarfé sínu til kaupa á skuldabréfum með 

fullri verðtryggingu til langs tíma af ríkissjóði, Byggingarsjóði ríkisins, Byggingarsjóði 
verkamanna, Framkvæmdasjóði Íslands og fjárfestingarlánasjóðum, sem viðurkenndir eru 

af fjármálaráðuneytinu og Seðlabanka Íslands og heimild hafa til verðtryggingar, sbr. VIL. 

kafla laga nr. 13 10. apríl 1979. Ef sérstakar fjárhagsástæður einstakra lífeyrissjóða krefjast, 

getur fjármálaráðherra lækkað framangreint hlutfall. 

Að því marki, sem þarf til að lífeyrissjóðir geti fullnægt ávöxtunarákvæðum í 1. mgr., er 

ríkissjóði og sjóðum þeim, sem um er rætt í Í. mgr., skylt að hafa verðtryggð skuldabréf til 
sölu og skal andvirði bréfanna ráðstafað samkvæmt lánsfjáráætlun ríkisstjórnarinnar. Þó skal 

ekki minna en 20% af ráðstöfunarfé lífeyrissjóða á samningssviði Alþýðusambands Íslands 

varið til kaupa á skuldabréfum Byggingarsjóðs ríkisins og Byggingarsjóðs verkamanna. 

Við upphaf hvers árs skal hver lífeyrissjóður skila fjármálaráðuneytinu áætlun um ráð- 

stöfunarfé sitt á árinu og af hvaða aðilum hann hyggst kaupa skuldabréf skv. 1. mgr., hvort 

tveggja sundurliðað eftir mánuðum. Að því marki, sem áform lífeyrissjóðanna í heild um 

kaup af einstökum aðilum samrýmast ekki lánsfjáráætlun, skal ráðuneytið eiga viðræður við 

sjóðina í því skyni að ná samkomulagi um aðra kauptilhögun og ganga frá endanlegri áætlun 

sinni um kaup lífeyrissjóðanna að loknum þeim viðræðum. 

Skuldabréfakaupum lífeyrissjóðanna skal dreift á árið í sem nánustu samræmi við það 

sem ráðstöfunarfé sjóðanna fellur til, og skal ráðherra með reglugerð kveða nánar á um 

tímasetningu kaupanna innan ársins. 
Ráðherra skal ákveða með reglugerð lánstíma og lánskjör skuldabréfa sem lífeyrissjóðir 

kaupa skv. þessari grein. Í reglugerðinni getur ráðherra ákveðið sérstaka ívilnun í kjörum 

þeirra skuldabréfa sem keypt eru á tilskildum tíma. 
Í janúar skal hver lífeyrissjóður senda fjármálaráðuneytinu skilagrein yfir ráðstöfunarfé 

liðins árs. Svo fljótt sem verða má eftir lok reikningsársins, þó eigi síðar en 1. júlí, skulu 

lífeyrissjóðir láta fjármálaráðuneytinu í té staðfesta ársreikninga sína. Ráðherra getur með 

reglugerð kveðið nánar á um framkvæmd þessarar greinar, þ. á m. hvernig skilgreina skuli 

ráðstöfunarfé lífeyrisstóða. 

33. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölu- 

gjald af vélum, tækjum og varahlutum til ylræktarvers, sem komið verður á fót vegna 

útflutningsframleiðslu. Fjármálaráðherra setur reglur um framkvæmd þessa ákvæðis og aðra 

þætti er varða aðflutnings- og sölugjöld af efni og aðföngum til ylræktarversins.
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34. gr. 

Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt á árunum 1982— 1985 að ábyrgjast 

gegn þeim tryggingum, sem hann metur gildar, með sjálfskuldarábyrgð lán til smíði á fiski- 

skipum innanlands sem nemi allt að 80'% smíðaverðs samkvæmi mati Ríkisábyrgðasjóðs. 

Skip þessi mega vera allt að 35 m löng með vélarafl allt að 1000 hö. Heimild þessi nær til 

smíði fjögurra skipa í senn. Ábyrgð þessi miðast við að skip sé óselt við veitingu ríkisábyrgð- 

ar og ríkisábyrgðin falli niður við sölu skips frá skipasmíðastöð. Fjármálaráðherra ákveður 

nánari framkvæmd þessa ákvæðis með reglugerð. 

(9
9)
 

L
A
 

G<
 = 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 6. apríl 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.)     

Ra gnar A rnalds. 
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 95/1975, um breyting á lögum um almannatryggingar, 

nr. 67/1971, með síðari breytingum. 

ForseTi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

3. gr. laga nr. 95/1975 orðist svo: 
1. Á árinu 1982 skulu skattstjórar leggja sjúkratryggingagjald á menn sem skattskyldir eru 

samkvæmt lögum nr. 75/1981. 
2. Gjaldstofn sjúkratryggingagjalds skal vera hinn sami og gjaldstofn álagðra útsvara 

1982. 
3. Af fyrstu 101 250 kr. gjaldstofns sjúkratryggingagjalds greiðist ekkert gjald, en af þeim 

hluta gjaldstofns, sem umfram er 101 250 kr., greiðist 2%. 

4. Um álagningu og innheimtu þessa gjalds skulu gilda sömu reglur og gilda um tekjuskatt 
og eignarskatt. 

5. Við ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um framlag ríkissjóðs til sjúkrasamlaga skal 
tekið tillit til þess gjalds, sem um ræðir í þessari grein, til hlutfallslegrar lækkunar á 
framlagi ríkissjóðs. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu skatta á árinu 1982 
vegna tekna ársins 1981 hjá mönnum sem skattskyldir eru skv. 1. gr. laga nr. 75/1981 og 
vegna tekna ársins 1982 hjá mönnum sem skattskyldir eru skv. 1. tölul. 3. gr.,sbr. 71. gr. sömu 

laga. 

Gjört í Reykjavík, 6. apríl 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S)   

Svavar Gestsson. 

  

Stjórnartíðindi A 9, nr. 14. Útgáfudagur 19. apríl 1982. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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24. apríl 1982. 21 Nr. 15. 

LÖG 
um breyting á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 52 14. ágúst 1959, 

sbr. lög nr. 90 31. desember 1981. 

Forseti ÍsLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

65. gr. laganna hefjist svo: 

Kosning utan kjörfundar fer svo fram, að kjósandi stimplar eða ritar á kjörseðilinn 

o.s.frv. 

tÞ
 

og
 5 

Ákvæði 1. gr. gilda til ársloka 1982. 

3. gr. 

Frá 1. janúar 1983 skal 65. gr. laganna orðast svo: 

Kosning utan kjörfundar fer svo fram, að kjósandi stimplar á kjörseðilinn bókstaf þess 
lista, sem hann vill kjósa, og má hann geta þess, hvernig hann vill hafa röðina á listanum. 

d. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. apríl 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.)   

Friðjón Þórðarson. 

  

Stjórnartíðindi A 10, nr. 15. Útgáfudagur 24. apríl 1982. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. 16. 30. apríl 1982. 

LÖG 
um breyting á umferðarlögum, nr. 40 23. apríl 1968, sbr. lög nr. 31 22. maí 1980. 

Forseti ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

1. málsgr. 73. gr. laganna orðist svo: 

Nú hefur viðurkennt vátryggingarfélag, sbr. 70. gr., greitt bætur samkvæmt framan- 

greindu, og skal þá sá, sem fébótaábyrgð ber á tjóni samkvæmt 69. gr., endurgreiða vá- 
tryggingarfélaginu fjárhæð, sem dómsmálaráðherra ákveður með auglýsingu, að fengnum 
tillögum tryggingaeftirlitsins, ef tjónið nemur þeirri fjárhæð, en ella að fullu. Fjárhæð þessi 
má þó aldrei vera hærri en 1,25%o af lögboðinni vátryggingarfjárhæð ökutækis. Endur- 
kröfurétti þessum fylgir lögveð í ökutækinu á sama hátt og greinir í 4. mgr. 69. gr., þó þannig 
að veðband það, er þar greinir, gangi fyrir. 

tÞ
 „gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. apríl 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S)   

Friðjón Þórðarson. 

  

Stjórnartíðindi A 11, nr. 16. Útgáfudagur 30. apríl 1982. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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29. apríl 1982. 23 Nr. 17. 

LÖG 
um breytingu á lögum nr. 34 21. maí 1964, um loftferðir. 

Forseti ÍsLaNnDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

64. gr. laganna hljóði svo: 
Heimilt er flugmálaráðherra að framkvæma eignarnám á hvers kyns fasteignaréttindum 

vegna gerðar og reksturs flugvalla eða annars flugvirkis. Um framkvæmd eignarnámsins fer 

samkvæmt lögum nr. 11/1973 um framkvæmd eignarnáms. 

2. gr. 

Við 82. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi: 
Heimilt er flugmálaráðherra að setja reglur um flugferðir innlendra flugfélaga og, ef 

nauðsyn krefur, veita einu eða fleiri félögum sérleyfi til fastra áætlunarferða á ákveðnum 
leiðum innanlands og utan. 

3. gr. 

Með lögum þessum er 3. gr. laga nr. 119 28. desember 1950 felld úr gildi. 

d. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. apríl 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S. 
  

Steingrímur Hermannsson. 

  

Stjórnartíðindi A 12, nr. 17. Útgáfudagur 6. maí 1982. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. 18. 24 6. maí 1982. 

AUGLÝSING 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, fór í dag til útlanda. 

Í fjarveru hennar fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæsta- 

réttar með vald forseta Íslands, samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðuneytinu, 6. maí 1982. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

  

Stjórnartíðindi A 13, nr. 18. Útgáfudagur 7. maí 1982. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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7. maí 1982. 25 Nr. 19. 

LÖG 

um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhúsnæði. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

skv. 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gr. 

Eigendur þeirra fasteigna sem nýttar eru við verslunarrekstur eða til skrifstofuhalds 

skulu á árinu 1982 greiða sérstakan eignarskatt til ríkissjóðs. 

2. gr. 

Skattskyldan hvílir á þeim aðilum sem skattskyldir eru samkvæmt ákvæðum Í kafla laga 

nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt og auk þess bönkum og sparisjóðum og innláns- 

stofnunum. 

3. gr. 

Stofn til sérstaks eignarskatts skal vera fasteignamatsverð í árslok 1981 á þeirri fasteign 

sem nýtt er við verslunarrekstur eða til skrifstofuhalds, ásamt tilheyrandi lóð, enda þótt um 

leigulóð sé að ræða, þó að frádregnu afgjaldskvaðarverðmæti leigulóðar sem skal telja sem 

stofn hjá eiganda hennar. 
Ef fasteignamatsverð er ekki fyrir hendi skal miða við kostnaðar- eða kaupverð eignar 

eða áætlað fasteignamatsverð. 

d. gr. 

Við ákvörðun á því hvaða eignir myndi stofn til sérstaks eignarskatts skal miða við 

raunverulega notkun fasteignanna í árslok 1981. 
Sé sama eignin notuð við verslunarrekstur eða til skrifstofuhalds, en einnig til annarra 

nota, skal við ákvörðun á skattstofni skipta verðmæti eignarinnar hlutfallslega. 

5. gr. 

Með skattframtali 1982 skal fylgja skrá yfir eignir þær sem falla undir lög þessi, ásamt 

upplýsingum um heildarfasteignamatsverð, eða eftir atvikum kostnaðarverð þeirra, í árslok 

1981. Ennfremur skal skrá þar upplýsingar um notkun þeirra, svo og upplýsingar um rúm- 

mál þeirra eigna sem um er getið í 2. mgr. Á. gr. 
Þeir aðilar sem skattskyldir eru skv. 2. gr. laga þessara, en undanþegnir eru tekju- og 

eignarskattsskyldu, skulu fyrir 31. maí 1982 skila skrám skv. 1. mgr. til skattstjóra í því 

umdæmi þar sem þeir eiga lögheimili. 

6. gr. 

Sérstakur eignarskattur skal nema 1,4% af skattstofni skv. 3. gr. Skattinn skal leggja á í 
heilum tugum króna þannig að lægri fjárhæð en 10 kr. sé sleppt. 

Sérstakan eignarskatt sem ekki nær 1 500 kr. skal fella niður við álagningu. 

A4 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 19. 26 7. maí 1982. 

1. gr. 

Ákvæði VIII—XIV kafla laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt skulu gilda um 

álagningu og innheimtu sérstaks eignarskatts, eftir því sem við á, nema öðruvísi sé ákveðið í 
lögum þessum. 

8. gr. 
Skatt samkvæmt lögum þessum má draga frá tekjum rekstrarársins 1982 sem rekstrar- 

útgjöld við álagningu tekjuskatts og útsvars á árinu 1983. Þá er skatturinn til frádráttar 
eignum við ákvörðun eignarskatts samkvæmt lögum nr. 75/1981, eftir reglum lokaákvæðis 
1. mgr. 76. gr. þeirra laga. 

9. gr. 

Ráðherra er heimilt að kveða nánar á um framkvæmd laga þessara með reglugerð. 

10. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu koma til framkvæmda við álagningu gjalda á árinu 
1982. 

Gjört í Reykjavík, 7. maí 1982. 

Gunnar Thoroddsen. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L. S.) FA 

Ragnar Arnalds. 

Nr. 20. 3. maí 1982. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 2 í. febr. 1980, um breyting á lögum nr. 5 13. febr. 1976, um út- 
flutningsgjald af sjávarafurðum, sbr. lög nr. 7/1982, og breyting á lögum nr. 84 21. des. 1981. 

Forsei ÍsLanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Eftir 1. mgr. 1. gr. laga nr. 2/1980, sbr. 2. gr. laga nr. 5/1976, komi ný málsgrein 
svohljóðandi: 

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. skal útflutningsgjald af söltuðum matarhrognum og frystum 
þorskhrognum vera 2.5% af f.o.b.-verðmæti. 

2. gr. 
1. grein laga nr. 84/1981, sbr. 3. gr. laga nr. 5/1976, orðist svo: 

Sjávarútvegsráðherra er heimilt að ákveða, að áður en gjald er lagt á saltsíld og söltuð 

matarhrogn samkvæmt 2. gr., skuli draga frá f.o.b.-verði samanlagt verð umbúða og sér- 
stakra hjálparetna. Á sama hátt er ráðherra heimilt að ákveða, að gjald samkvæmt 2. gr. 
skuli ekki innheimt af ediksöltuðum síldarflökum og öðrum síldarflökum, sem verkuð eru á 

ipaðan hátt. svipaðan há 3. gr. 

Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella þau, ásamt öðrum gildandi breyting- 
um, inn í lög nr. 5 13. febrúar 1976, um útflutningsgjald af sjávarafurðum, og gefa lögin út 
þannig breytt. 

. 4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 3. maí 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) Steingrímur Hermannsson. 
 



29. mars 1982. 27 Nr. 21. 

LÖG 
um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari breytingum. 

Forseti ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

I. gr. 

Við 11. gr. bætist ný málsgrein er verði 8. mgr. og orðist svo: 
Nú hefur sjómaður stundað sjómennsku í 25 ár eða lengur að hluta eða öllu leyti á 

opnum báti eða þilfarsbáti undir 12 brl., eða af öðrum ástæðum ekki borið skylda til lög- 
skráningar og er þá heimilt að úrskurða honum ellilífeyri frá og með 60 ára aldri, enda sé 
sannað að sú sjómennska hafi verið aðalstarf viðkomandi meðan á henni stóð. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu skal fella meginmál 
þeirra inn í lög nr. 67/1971, með síðari breytingum, og gefa þau út svo breytt. 

Gjört í Reykjavík, 29. mars 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
  

(L.S.) Svavar Gestsson. 

31. mars 1982. Nr. 22. 

LÖG 
um breyting á lyfsölulögum, nr. 30/1963. 

Forseti ÍsLaANDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

. gr. 
7. gr., 1. mgr. orðist svo: 
Lyfsöluleyfi má veita einstaklingum, lyfsölusjóði og Háskóla Íslands, samkvæmt 

ákvæðum þessarar greinar. Forseti Íslands veitir einstaklingum lyfsöluleyfi, en ráðherra 
staðfestir ráðningu forstöðumanna lyfjabúða, sem reknar eru af stofnunum, enda uppfylli 
þeir skilyrði 1. mgr. 9. gr. 

Handhafa lyfsöluleyfis er skylt að hlíta ákvæðum laga og stjórnvaldsreglna um réttar- 
stöðu hans og starfshætti svo sem þau eru á hverjum tíma. 

2. mgr. 7. gr. verður 3. mgr. 7. gr. o. s. frv. 

2. gr. 

Aftan við orðin „Forstöðumaður slíkra lyfjabúða“ í 2. mgr. 9. gr. komi: svo og for- 

stöðumaður lyfjabúðar Háskóla Íslands.



Nr. 22. 28 31. mars 1982. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Ákvæði 2. gr komi ekki til framkvæmda fyrr en núverandi lyfsali lætur af störfum. 

Gjört í Reykjavík, 31. mars 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) 

  

Svavar Gestsson. 

Nr. 23. 30. mars 1982. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um söluskatt, með síðari breytingum. 

Forseri ÍsLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

3. og 4. málsliður 1. tl. 7. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 27/1979, orðist svo: 
Þó er fjármálaráðherra heimilt að ákveða með reglugerð að frá heildarsöluverði verk- 

smiðjuframleiddra íbúðarhúsa, barnaheimila og leikskóla megi framleiðandi þeirra draga við 
söluskattsuppgjör tiltekinn hundraðshluta verðsins. Skal frádráttarhlutfallið ákveðið sér- 

staklega fyrir hin ýmsu afhendingarstig þeirra húsa, sem um ræðir í 3. málslið, og taka mið af 
því, að sú verksmiðjuvinna verði undanþegin söluskatti er unnin hefði verið söluskattsfrjáls á 
byggingarstað við smíði húss á hefðbundinn hátt. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. mars 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L. S.) — 

Ragnar Arnalds. 

  

Stjórnartíðindi A 14, nr. 19—23. Útgáfudagur 10. maí 1982.
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31. mars 1982. 29 Nr. 24. 

LÖG 
um flutningssamninga og ábyrgð við vöruflutninga á landi. 

Forseti ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi befur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

I. KAFLI 

Gildissvið. 
1. gr. 

Lög þessi gilda um vöruflutninga á landi með bifreiðum, enda annist vöruflytjandi að 
jafnaði flutning fyrir fleiri en einn aðila í sömu ferð og gegn gjaldi. 

2. gr. 

Lög þessi gilda einnig um vöruflutninga með vögnum, sem tengdir eru eða festir við 
bifreið, en ganga ekki fyrir eigin vélarafli. 

3. gr. 

Sé ökutæki samkvæmt 1. og 2. gr. flutt hluta leiðar á skipi án þess það sé jafnframt 
losað, gilda þessi lög engu að síður. 

Þurfi að skipta um ökutæki á leiðinni, eða áður en varan er komin á endanlegan 
ákvörðunarstað, telst samt vera um einn flutning að ræða. 

4. gr. 

Flutningur samkvæmt lögum þessum er talinn hefjast, er flytjandi tekur við vöru til 

flutnings, og lýkur við afhendingu hennar til móttakanda. 

S. gr. 
Ákvæði laga þessara um réttaráhrif aðgerða eða aðgerðaleysis sendanda, flytjanda eða 

móttakanda taka einnig til þess háttar athæfis umboðsmanna þeirra eða starfsmanna, sem 
viðkomandi aðilar ábyrgjast. 

II. KAFLI 

Flutningssamningar. 

6. gr. 

Fyrir sérhverja vörusendingu skal sendandi, sé ei um annað samið, útfylla fylgibréf á þar 
til gerð eyðublöð, sem flytjandi útvegar. Í því skulu vera eftirfarandi upplýsingar: 

1. Nafn og heimilisfang sendanda. 
2. Nafn og heimilisfang móttakanda. 
3. Dagsetning á móttöku flytjanda á vörunni.
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. Fjöldi pakka, tilgreining vöru, pökkun, mál og vigt. 

. Merking vöru. 

. Greiðsluskilmálar. 
. Kröfuupphæðir, sem innheimta á hjá móttakanda sé um slíkt að ræða. 
. Tilgreining á verðmæti vörunnar, ef sérstakar ástæður eru til. 
. Sérstök tilgreining, ef geyma á vöruna við ákveðið hitastig. 0

 
O
O
 

Í fylgibréfi skal flytjandi tilgreina: 
1. Flutningsgjald. 
2. Tryggingariðgjald, ef við á. 

Hlutaðeigendur geta bætt í fylgibréfið öðrum upplýsingum, sem þeir telja nauðsynlegar. 

Flytjandi staðfestir móttöku vörunnar með undirskrift sinni á fylgibréfið. 
Sendanda ber að merkja vöruna greinilega með nafni, heimilisfangi og síma mót- 

takanda, svo og með öðrum nauðsynlegum upplýsingum. 

7. gr. 

Nú er fylgibréf eigi gefið út eða er ekki þess efnis, sem áskilið er, eða það hefur glatast 

og gilda þá ákvæði laga þessara engu að síður. 

8. gr. 

Ef ákveðin bifreið er tilgreind í fylgibréfi, er flytjanda óheimilt að flytja vöruna með 

annarri bifreið, nema um það sé samið sérstaklega. 

9. gr. 

Við móttöku vöru skal flytjandi kanna, hvort upplýsingar í fylgibréfi séu réttar. 

. Flytjandi getur gert fyrirvara um tilgreiningu sendanda í fylgibréfi, enda sé slíkur fyrir- 

vari rökstuddur. 

10. gr. 

Sé hættuleg vara afhent til flutnings, skal sendandi gefa nákvæmar upplýsingar um, í 
hverju hættan sé fólgin, og ef nauðsynlegt er, hvaða varúðarráðstafanir verði að viðhafa. 

11. gr. 

Sendandi hefur umráðarétt yfir vörunni meðan á flutningi stendur. Hann getur því 

óskað eftir stöðvun flutnings, breytingu á ákvörðunarstað eða móttakanda, enda ber honum 

að greiða kostnað sem slíkar breytingar hafa í för með sér. 

12. gr. 

Þegar vara er komin á ákvörðunarstað, getur móttakandi krafist afhendingar vörunnar 

gegn kvittun. 

Móttakandi, sem vill nýta þennan rétt sinn, er skyldur að greiða þá upphæð, sem í skuld 

stendur samkvæmt fylgibréti, og framvísa frumriti sé þess krafist af sendanda. 
Verði ágreiningur um upphæðina, er flytjanda ekki skylt að afhenda vöruna nema gegn 

tryggingu. 

13. gr. 

Komi í ljós áður en varan er komin til ákvörðunarstaðar, að flytjandi geti ekki fullnægt 

skilmálum fylgibréfs, skal hann leita fyrirmæla sendanda. Sé unnt að framkvæma flutninginn 

á annan hátt en ákveðinn er í flutningssamningi og hafi flytjandi ekki innan eðlilegs tíma 

fengið fyrirmæli frá sendanda, skal hann gera þær ráðstafanir, sem ætla verður, að séu 

sendanda hagstæðastar, þar á meðal selja vöruna, ef eigi er annars kostur.
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14. gr. 
Séu vandkvæði á afhendingu vöru eftir að hún er komin á ákvörðunarstað, skal flytjandi 

leita fyrirmæla sendanda á sama hátt og mælt er fyrir um í 13. gr. 

15. gr. 

Hafi ekki verið samið um fjárhæð flutningsgjalds, skal greiða það gjald, sem almennt 
var notað, þegar flytjandi tók við vörunni. 

Hafi verið flutt meira vörumagn en fylgibréf getur um, skal greiða flutningsgjald fyrir 
það, sem umfram er. 

III. KAFLI 

Ábyrgð flytjanda. 

16. gr. . 
Flytjandi er ábyrgur fyrir tjóni, sem verður á vörunni meðan á flutningi stendur, svo og 

hvarfi hennar á sama tímabili, og er skaðabótaskyldur samkvæmt almennum reglum. Á sama 
hátt ber flytjandi ábyrgð á tjóni af völdum óeðlilegs dráttar á að flytja móttekna vöru til 
ákvörðunarstaðar. 

17. gr. 

Flytjandi er undanþeginn ábyrgð á tjóni, sem orsakast af eftirgreindum ástæðum: 
a) Vanrækslu eða mistökum sendanda eða móttakanda eða umboðsmanna þeirra. 
b) Skemmdum vegna ófullnægjandi ytri eða innri umbúða, eða vegna sérstakra eiginleika 

vörunnar, sem flytjanda var ekki kunnugt um eða gat ekki varast. 
c) Hvarfi, rýrnun eða skemmdum á vörunni sem rekja má til lestunar, röðunar eða los- 

unar, sem sendandi eða móttakandi hafa annast að öllu leyti eða að hluta. 
d) Röngum eða ófullnægjandi upplýsingum um vöruna í fylgibréfi. 
e) Alvarlegum, ófyrirsjáanlegum atburðum (force majeure), svo sem ófriði, geislavirkni, 

uppþotum, verkföllum, verkbönnum, náttúruhamförum o. þ. h. 

18. gr. 

Skaðabætur fyrir skemmda eða glataða vöru skulu ákvarðast af því verðgildi, sem varan 
hefði haft ósködduð við afhendingu til flytjanda. Að auki skal flutningskostnaður bættur, svo 
og annar kostnaður vegna flutnings á vörunni, sem tapast hefur. 

19. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 18. gr. verður flytjanda aldrei gert að greiða hærri skaðabætur en sem 

nemur kr. 150.00 fyrir hvert brúttókílógram í vörusendingu, nema tjónið megi rekja til 
ásetnings eða stórfellds gáleysis flytjanda eða manna, sem hann ábyrgist. Hámarksupphæð 
þessi skal breytast í samræmi við breytingar á vísitölu vöru og þjónustu frá því sem hún er, 
þegar lög þessi taka gildi. 

20. gr. 
Hafi sendandi gefið upp í fylgibréfi hærra verðmæti vöru en kveðið er á um í 19. gr., og 

greitt flutningsgjald í samræmi við það, gildir það verðmæti við ákvörðun skaðabóta.
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IV. KAFLI 

Ábyrgð sendanda. 
21. gr. 

Sendandi ber ábyrgð á, að þær upplýsingar, sem tilgreindar eru í fylgibréfi og merkingu 

vöru, séu réttar. Hann er ábyrgur fyrir kostnaði eða tjóni sem hlýst af því, að upplýsingarnar 
eru rangar, ónákvæmar, ógreinilegar eða að öðru leyti ófullkomnar. 

22. gr. 

Sendandi er ábyrgur gagnvart flytjanda vegna tjóns sem vörusending hans veldur á 
mönnum, efni eða annarri vöru vegna þess að umbúðir eru lélegar eða ófullnægjandi. Þetta 
gildir þó ekki, ef framangreint ástand umbúðanna er sýnilegt eða flytjanda kunnugt um það, 

og hann tekur við vörunni án fyrirvara um ástand umbúða. 

23. gr. 
Sendandi skal sjá um, að vara, sem hefur í för með sér bruna- eða sprengihættu, svo og 

sýrur eða önnur fljótandi efni, sem skemmt geta út frá sér, skuli vera í fullnægjandi umbúð- 
um. Jafnframt skal varan merkt þannig, að varast megi hættuna. 

24. gr. 

Nú hefur vara, sem um getur í 23. gr., verið afhent til flutnings án þess að flytjanda væri 
kunnugt um þessa eiginleika hennar, og er honum þá heimilt að skilja vöruna eftir, þar sem 
hann er staddur, og gera hana óskaðlega eða eyðileggja hana með þeim hætti að ekki valdi 
öðrum tjóni, enda er hann þá ekki skaðabótaskyldur. Þess skal ávallt gætt í slíkum tilvikum, 
að sendandi verði fyrir sem minnstum skaða. 

V. KAFLI 

Ábyrgð móttakanda. 

25. gr. 

Móttakandi skal sækja vöru, eins fljótt og verða má, eftir að honum er kunnugt um, að 

varan sé tilbúin til afhendingar á ákvörðunarstað. Með móttöku vöru skuldbindur mót- 

takandi sig til að greiða flutningsgjald og aðrar kröfur, sem flytjandi getur krafist greiðslu á 

samkvæmt fylgibréfi. 

26. gr. 

Flytjandi hefur handveð í vörunni, þar til flutningsgjald, kröfur og annar kostnaður, sem 
af flutningi stafar, hefur verið greiddur. 

27. gr. 

Taki móttakandi við vöru, sem hætt er við skemmdum, án þess að gera fyrirvara, skal 
talið, að varan hafi verið óskemmd og í samræmi við flutningssamninginn, þar til annað 
sannast. 

28. gr. 

Vilji móttakandi krefjast bóta fyrir hvarf eða skemmdir á vöru ber honum að tilkynna 
flytjanda það án tafar. Tilkynningin skal skráð í fylgibréfi eða send bréflega.
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VI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

29. gr. 
Kröfur, sem rísa kunna á grundvelli þessara laga, fyrnast á einu ári frá því móttakandi 

kvittar fyrir móttöku vörunnar, eða á einu ári og tveimur mánuðum frá því að vara var 
afhent til flutnings, sé ekki um kvittun móttakanda að ræða. 

30. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júní 1982. 

Gjört í Reykjavík, 31. mars 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

31. mars 1982. Nr. 25. 

LÖG 
um tímabundið olíugjald til fiskiskipa. 

Forseri ÍsLANDs 

gjörir kunnugi: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Þegar fiskiskip selur afla í innlendri höfn, eða afhendir afla sinn til vinnslu án þess að 
sala fari fram, skal fiskkaupandi eða fiskmóttakandi greiða útgerðarmanni eða útgerðarfyr- 

irtæki olíugjald, er nemi 7,0% miðað við fiskverð eins og það er ákveðið af Verðlagsráði 

sjávarútvegsins. Hið sama gildir, þegar fiskiskip selur afla sinn öðru skipi til löndunar í 
innlendri höfn. Olíugjald þetta kemur ekki til hlutaskipta eða aflaverðlauna. 

2. gr. 
Þegar fiskiskip selur afla í erlendri höfn, skal auk frádráttartölu kjarasamninga og 

stofnfjársjóðsgjalds samkvæmt lögum nr. 4/1976 draga 1,0% olíugjald til útgerðar frá 

heildarsöluverðmæti (brúttósöluverðmæti) við ákvörðun aflaverðlauna, aukaaflaverðlauna 

og hlutar samkvæmt kjarasamningum. 

3. gr. 
Sjávarútvegsráðherra er heimilt að setja nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga 

með reglugerð. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu ákvæði þeirra taka til fiskafla og hlutaskipta frá 
upphafi til loka árs 1982 nema aðilar að kjarasamningum sjómanna og útvegsmanna komi 

sér saman um önnur hlutaskipti. 

Gjört í Reykjavík, 31. mars 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Steingrímur Hermannsson. 

AS
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LÖG 
um atvinnuréttindi útlendinga. 

Forseti ÍsLanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Ákvæði laga þessara gilda um atvinnuréttindi útlendinga á Íslandi og í landhelgi Íslands. 
Í lögum þessum telst hver sá maður útlendingur sem ekki hefur íslenskan ríkisborgara- 

rétt. 
2. gr. 

Óheimilt er hverjum manni, félagi eða stofnun, sem rekur atvinnu eða starfrækir fyrir- 

tæki, hverju nafni sem það nefnist, að taka útlendinga í þjónustu sína gegn kaupgreiðslu í 

peningum eða hlunnindura, hvort heldur er um langan tíma eða skamman, eða hlutast til um 

að útlendingar flytjist til landsins í því skyni, án leyfis félagsmálaráðherra. 
Útlendingum er óheimilt að ráða sig í vinnu eða gegna þjónustu hjá öðrum, nema 

atvinnuleyfi hafi verið veitt samkvæmt lögum þessum. 

3. gr. 

Félagsmálaráðherra veitir atvinnurekendum atvinnuleyfi fyrir útlendinga, ef sérstakar 
ástæður þykja mæla með því, svo sem ef um erlenda sérfræðinga er að ræða, eða aðra 

kunnáttumenn, sem ekki verða fengnir innanlands, eða ef atvinnuvegi landsins skortir 
vinnuafl, sem ekki er fáanlegt innanlands. 

Skilyrði þess að atvinnuleyfi megi veita samkvæmt lögum þessum eru eftirfarandi: 

1. Að fyrir liggi umsögn stéttarfélags á staðnum í hlutaðeigandi starfsgrein, eða viðkom- 
andi landssambands ef ekki er stéttarfélag á staðnum. 

2. Að fyrir liggi undirskrifaður ráðningarsamningur til tiltekins tíma eða verkefnis, sem 

tryggi erlendum starfsmanni laun og önnur starfskjör til jafns við heimamenn, ásamt 

tilvísun til þess kjarasamnings sem um starfið gildir. 

Enn fremur skulu vera í ráðningarsamningi ákvæði um flutning viðkomandi frá 
Íslandi að starfstíma loknum svo og um greiðslur ferðakostnaðar og heimflutning í 
veikindum eða við óvænt ráðningarslit, sem starfsmaður á ekki sök á. Í ráðningar- 

samningi sé einnig tilgreint hvernig háttað sé fæði og húsnæði svo og ákveðið hvernig 
með skuli fara þegar atvinna fellur niður af óviðráðanlegum ástæðum, sbr. 3. gr. laga nr. 
19/1979. 

3. Í ráðningarsamningi skal vera ákvæði þess efnis að viðkomandi starfsmaður hafi kynnt 
sér þær upplýsingar, sem 5. gr. laga þessara gerir ráð fyrir, áður en skrifað var undir 
samninginn, enda hvílir sú skylda á herðum atvinnurekanda eða umboðsmanns hans að 
sjá um að sú upplýsingaskylda sé rækt. 

4. Að vottorð viðkomandi yfirvalda liggi fyrir um að atvinnurekandi hafi hæfilegt húsnæði 

fyrir erlendan starfsmann meðan ráðningarsamningur er í gildi, ef hinn erlendi starfs- 
maður hefur ekki slíkt húsnæði sjálfur. 

5. Heilbrigðisvottorð viðkomandi starfsmanns ásamt yfirlýsingu um síðasta dvalarstað áð- 
ur en komið er til landsins. Heimilt er ráðherra að víkja frá þessu skilyrði þegar í hlut 
eiga ríkisborgarar annarra Norðurlanda. 

Heimilt er félagsmálaráðherra að veita nafnlaust atvinnuleyfi til bráðabirgða og gilda þá 
ekki ákvæði 2.,3. og 5. töluliðar 2. mgr. Fullnaðaratvinnuleyfi má ekki veita fyrr en fullnægt 
er skilyrðum þessarar greinar, þar með talið innlent heilbrigðisvottorð.
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Óheimilt er að veita atvinnuleyfi útlendingi sem hefur ekki leyfi til dvalar hér á landi 

skv. lögum nr. 45/1965, um eftirlit með útlendingum, eða hefur verið gert að fara af landi 
brott skv. þeim lögum. 

4. gr. 

Með umsókn um atvinnuleyfi skulu vera upplýsingar um tegund vinnu, aðila viðkom- 

andi kjarasamnings og áætlaða lengd daglegs vinnutíma á ráðningartímanum. Í umsókn skal 

enn fremur færa rök fyrir nauðsyn þess að ráða erlent starfsfólk. 
Áður en atvinnuleyfi er veitt rannsakar vinnumálaskrifstofa félagsmálaráðuneytisins 

sjálfstætt atvinnuástand á viðkomandi stað, séu slíkar upplýsingar ekki þegar fyrir hendi. 
Leita skal umsagnar útlendingaeftirlitsins áður en atvinnuleyfi er veitt. 

Vinnumálaskrifstofa félagsmálaráðuneytisins skal árlega leita álits vinnumarkaðarins 
um almenna stefnumörkun varðandi ráðningu erlends starfsfólks, sbr. 53. og 54. gr. laga nr. 
13/1979 og reglugerð skv. þeim lögum. 

5. gr. 

Vinnumálaskrifstofa félagsmálaráðuneytisins útbýr og dreifir skriflegum upplýsingum 
til sendiráða Íslands og annarra sem þess óska. Í upplýsingum þessum skal greint frá reglum 

um dvalarleyfi, almennum launakjörum, vinnutíma, aðbúnaði við vinnu hér á landi, sköttum 

og opinberum gjöldum, rétti til yfirfærslu fjármuna og um réttindi og skyldur, sem erlent 
starfsfólk tekst á hendur við vistráðningu hérlendis. Þá skal enn fremur bent á sérreglu 3. gr. 
laga nr. 19/1979 um rétt atvinnurekenda til að fella niður launagreiðslur þegar atvinna 

stöðvast af ófyrirsjáanlegum ástæðum. Einnig skal gerð grein fyrir rétti fiskverkafólks til 
kauptryggingarsamninga. 

Vinnumálaskrifstofa félagsmálaráðuneytisins fylgist með starfskjörum útlendinga hér- 
lendis og framkvæmd á ráðningarsamningum þeirra, eftir því sem tilefni gefst til. 

6. gr. 

Hvers konar áróður til þess fallinn að hvetja til innflutnings verkafólks til landsins er 
óheimill ef hann er villandi eða byggður á röngum eða ónógum upplýsingum. 

7. gr. 

Atvinnuleyfi skv. 3. gr. skulu bundin við ákveðið starf og ákveðinn tíma. Leyfi skulu eigi 
veitt til lengri tíma en eins árs í senn. 

8. gr. 

Þegar sérstaklega stendur á og ef sérstakar ástæður mæla með því, getur félags- 
málaráðherra veitt útlendingum leyfi til að stunda atvinnu á Íslandi, án þess að leyfi sé veitt 
ákveðnum atvinnurekanda (sjálfstætt atvinnuleyfi), og þurfa þá atvinnurekendur þeir, sem 
leyfishafi vinnur hjá, ekki að sækja um atvinnuleyfi fyrir hann skv. 3. gr. 

Við veitingu slíkra leyfa skal m. a. tekið tillit til: 

Hve lengi útlendingur hefur dvalið hér á landi, 

hvort hann á hér lögheimili, 

hvort hann á íslenskan maka eða náin skyldmenni hér á landi, 

hvort hann ætlar sér að vinna sams konar störf hjá fleiri aðilum en einum, þannig að 

fleiri atvinnuleyfi en eitt þyrfti, ef leyfi væri veitt samkv. ákvæðum 3. gr. 

Leyfi samkvæmt þessari grein skal því aðeins veita, að hin almennu skilyrði 3. gr. um 
sérþekkingu eða eftirspurn eftir vinnuafli séu fyrir hendi. 

Atvinnuleyfi skv. þessari grein eru bundin við ákveðna starfsgrein ög ákveðinn tíma, og 
skulu slík leyfi eigi veitt til lengri tíma en tveggja ára í senn. Eftir fimm ára samfellda búsetu 
má þó veita slíkt atvinnuleyfi til ótiltekins tíma. 

Þ 
o
t



Nr. 26. 36 14. apríl 1982. 

9. gr. 
Útlendingi er óheimilt að vinna sjálfstætt eða starfrækja atvinnufyrirtæki án leyfis fé- 

lagsmálaráðherra (atvinnurekstrarleyfi), nema þar sem starfinn er framkvæmdur samkvæmt 
sérstakri löggildingu eða leyfi annarra stjórnvalda lögum samkvæmt. Leita skal umsagnar 
Vinnuveitendasambands Íslands, Vinnumálasambands samvinnufélaganna, Alþýðusam- 
bands Íslands, Farmanna- og fiskimannasambands Íslands, Stéttarsambands bænda, 
B.S.R.B. og B.H.M., eftir því sem við á í slíku máli. 

Leyfi samkvæmt þessari grein skal því aðeins veita, að: 

I. Umsækjandi eigi lögheimili á Íslandi og hafi átt það síðasta árið, 
2. umsækjandi sé fjárráður og hafi forræði á búi sínu. 

Heimilt er að synja manni um leyfi, ef ákvæði 2. málsgr. 68. gr. almennra hegningarlaga 
eiga við um hagi hans. 

Leyfi samkvæmt þessari grein er bundið við ákveðna starfrækslu og ákveðinn tíma, og 
skal eigi veita slíkt leyfi til lengri tíma en þriggja ára í senn. 

10. gr. 
Leyfi samkvæmt lögum þessum má binda öllum þeim skilyrðum um löggæslu, hollustu- 

hætti, framfærslu, iðnnám eða aðra sérmenntun og sérhvað annað sem ráðherra telur nauð- 
synlegt eða heppilegt ríkis eða almennings vegna. 

l1. gr. 
Ekki þarf að sækja um atvinnuleyfi fyrir: 

. Útlendinga, sem stunda eingöngu nám í skólum, sem íslenska ríkið á eða styrkir, 
útlendinga í einkaþjónustu sendimanna erlendra ríkja, 

3. útlendinga, sem verið hafa íslenskir ríkisborgarar frá fæðingu, en misst hafa íslenskan 
ríkisborgararétt, 

4. útlendinga, er hér höfðu aðsetur, er lög nr. 13 31. maí 1927 komu til framkvæmda, og 
hafa dvalið hér samfleytt síðan. 

5. danska ríkisborgara, sem lög nr. 18 24. mars 1944, sbr. lög nr. 85 9. okt. 1946, taka til, 

6. útlendinga, sem undanþegnir eru atvinnuleyfi samkvæmt alþjóðasamningum sem Ísland 
er aðili að, 

7. danska, finnska, norska og sænska ríkisborgara er dvalið hafa þrjú ár samfleytt eða 
lengur í landinu. 

tÞ
 

—
 

12. gr. 

Brot gegn lögum þessum eða reglum settum samkvæmt þeim varða þann sektum, er hefur 

útlending í vinnu án leyfis, svo og útlending, er starfar án leyfis. Sömu refsingu varðar það ef 

ekki eru haldin skilyrði eða brotin ákvæði, er sett kunna að verða í leyfi, sem veitt eru 

samkvæmt lögum þessum. Hafi aðili hlutast til um að útlendingur, sem hefur verið synjað um 

atvinnuleyfi, flytjist til landsins til að taka hann í þjónustu sína, ber þeim aðila að sjá um 
brottflutning slíks erlends starfsmanns, innan þess tíma sem ráðherra tiltekur, ríkissjóði að 
kostnaðarlausu. 

Heimilt er ráðherra að láta stöðva með lögbanni þær framkvæmdir, er útlendingar starfa 

við án leyfis, þar til þeir eru farnir úr landi eða hættir störfum og tryggt þykir að þeir verði 

farnir innan ákveðins tíma. 
Þegar umsókn um atvinnuleyfi er afgreidd ber jafnframt að tilkynna hinum erlendu 

starfsmönnum leyfisveitingar eða synjanir, er þá varða, og enn fremur útlendingaeftirlitinu. 

Félagsmálaráðherra getur afturkallað leyfi, sem veitt eru skv. lögum þessum, ef brotin 

eru ákvæði laganna eða skilyrðum, sem sett eru í leyfum, er ekki fullnægt, svo og ef veruleg 

breyting verður á leyfistímanum á eftirspurn og framboði vinnuafls.



14. apríl 1982. 37 Nr. 26. 

13. gr. 
Rétt er félagsmálaráðherra að láta flytja þá erlendu menn, ásamt skylduliði, af landi 

brott, er teknir eru að stunda atvinnu eða atvinnurekstur hér á landi gagnstætt ákvæðum laga 

þessara, hvort sem þeir eru á sínum vegum eða annarra, og skal sá flutningur vera á kostnað 

þess er hefur ráðið þá til sín, en ella á eigin kostnað. 

14. gr. 

Mál út af brotum gegn lögum þessum skulu sæta opinberri meðferð 
Í reglugerð getur ráðherra sett nánari fyrirmæli um framkvæmd laga þessara. 

15. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 39 15. mars 1951 um rétt erlendra manna 
til að stunda atvinnu á Íslandi. 

16. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 14. apríl 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L. S.) 

  

Svavar Gestsson. 

30. apríl 1982. . Nr. 27. 
LÖG 

um breyting á lögum um Innheimtustofnun sveitarfélaga, nr. 54 6. apríl 1971. 

Forseti ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

2. mgr. 3. gr. laganna orðist svo: 

Innheimtustofnunin getur tekið að sér, gegn greiðslu, hvers konar innheimtur fyrir ein- 

stök sveitarfélög, einkum þó innheimtu á sveitarsjóðaskuldum manna, sem fluttir eru brott 
úr sveitarfélagi. Stofnunin getur enn fremur, að beiðni ráðuneyta, með sama hætti tekið að 
sér innheimtu meðlagsskulda erlendra ríkisborgara búsettra hér á landi og meðlög, sem 
greidd eru erlendis vegna íslenskra ríkisborgara. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. apríl 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) 

  

Svavar Gestsson.
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LÖG 
um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar 

krónu hinn 14. janúar 1982. 

Forseri ÍsLaNDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Þá er skilað er til banka gjaldeyri fyrir útfluttar sjávarafurðir framleiddar fyrir 14. 

janúar 1982, skal hann greiddur útflytjanda á því kaupgengi, sem í gildi er, þegar útflutn- 

ingsskjöl eru afgreidd í banka við gjaldeyrisskil, að frádregnum 6% gengismun. 
Ríkisstjórnin kveður nánar á um, til hvaða afurða þetta ákvæði skuli taka, og eru 

ákvarðanir þar að lútandi fullnaðarúrskurðir. 
Gengismun, sem myndast samkvæmt ákvæðum 1. málsgr., skal eingöngu verja til að 

bæta stöðu Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, og rennur hann óskiptur til hlutaðeigandi 
deilda sjóðsins. 

Áður en umræddu fé er ráðstafað, skal greiða af því hækkanir á flutningskostnaði og 
öðrum sambærilegum kostnaði við útflutning vegna þeirra afurða, sem þessi lög taka til. 

2. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að setja með reglugerð eða á annan hátt nánari fyrirmæli um 

framkvæmd laga þessara. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 3. maí 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L. S.)   

Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 29. 3. maí 1982. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 80 16. sept. 1971, um Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins, með 

áorðnum breytingum. 

Forseri ÍsLanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Í 7. gr. bætist ný málsgrein, sem verði 4. málsgrein svohljóðandi: 

Þegar sjóðsstjórn fjallar um mál, sem varða grásleppuveiðar, skal hún kveðja til tvo 

fulltrúa frá samtökum grásleppuhrognaframleiðenda, er hafi málfrelsi og tillögurétt varð- 

andi þær veiðar. Telji fulltrúar samtakanna afgreiðslu sjóðsstjórnar orka tvímælis, er þeim 
heimilt að skjóta henni til sjávarútvegsráðuneytisins, sem fellir úrskurð um ágreiningsefnið.
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2. gr. 

Við 12. gr. laganna bætist tvær nýjar málsgreinar svohljóðandi: 

Ef afli grásleppubáts er á einu veiðitímabili minni en 10 tunnur eða tilsvarandi saman- 

lagt andvirði grásleppuafurða, verður ekki um bótaskyldu að ræða. 
Það er skilyrði fyrir bótum úr sjóðnum, að eigandi grásleppubáts framvísi vottorði 

Siglingamálastofnunar um að fullnægt sé reglum um öryggi skips og búnaðar, sé báturinn 
minni en 6 metrar á lengd. 

3. gr. 
Við 21. gr. laganna nr. 80/1971 bætist: 
Þar á meðal sérstaka reglugerð um skiptingu bótasvæða fyrir grásleppuveiðar. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. maí 1982. 

Gjört í Reykjavík, 3. maí 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

4. maí 1982. Nr. 30. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 120 1976, um tollskrá o. fl., með síðari breytingum. 

Forseri ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

37. tl. 3. gr. laganna orðist svo: 
Að fella niður eða endurgreiða gjöld af segulbandstækjum og segulböndum fyrir sjón- 

skert fólk svo og af stöfum, úrum og öðrum öryggis- og hjálpartækjum sem sérstaklega eru 

gerð með tilliti til þarfa sjón- og heyrnarskertra. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um 

framkvæmd heimildarákvæðis þessa í samráði við augndeild Landakotsspítala og Trygg- 

ingastofnun ríkisins, sé um tæki fyrir sjónskerta að ræða, og Heyrnar- og talmeinastöð 
Íslands, sé um tæki fyrir heyrnarskerta að ræða. 

2. gr. 

Gjört í Reykjavík, 4. maí 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L. S.) 

Ragnar Arnalds.
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LÖG 
um breyting á lögum um ríkisbókhald, gerð ríkisreiknings og fjárlaga, nr. 52/1966. 

Forseti ÍsLANDSs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

Í. gr. 

Á eftir 68. gr. komi nýr kafli, XII. kafli, með tveimur nýjum greinum, en númer 

annarra greina, sem á eftir koma, breytist samkvæmt því. Hinn nýi XHl. kafli heiti: Fylgirit 

með ríkisreikningi — og orðist svo: 

69. gr. Með ríkisreikningi skal leggja fram greinargerð fjárlaga- og hagsýslustofnunar 

um forsendur fjárlaga ársins og breytingar á þeim forsendum. Einnig skal gerð grein fyrir 

þróun verðlags, launa og annarra helstu þátta í efnahagslífinu sem áhrif höfðu á niðurstöður 

ríkisreiknings. 
Yfirlit fylgi um aukafjárveitingar ásamt fullnægjandi skýringum. Sýna skal sérstakt 

yfirlit um frávik ríkisreiknings og samþykktra fjárveitinga, þ. e. fjárlaga, ásamt aukafjár- 
veitingum. Frávikin skulu skýrð sérstaklega og flokkuð eftir einstökum ráðuneytum, stofn- 

unum og verkefnum. 

70. gr. Með ríkisreikningi skal fylgja sundurliðað yfirlit um launagreiðslur, bifreiða- 

kostnað og risnukostnað einstakra ráðuneyta, stofnana og verkefna. 

Sundurliðun einstakra þátta skal vera þannig: 

I. Launagreiðslur: 
a) Heildarlaunagreiðslur. 
b) Föst yfirvinna. 

c) Önnur yfirvinna. 
d) Hlutfall yfirvinnu í heildarlaunagreiðslum. 

II. Bifreiðakostnaður: 
a) Fjöldi ríkisbifreiða og rekstrarkostnaður þeirra. 

b) Notkun bílaleigubifreiða. 
c) Notkun leigubifreiða. 

d) Greiðslur fyrir afnot af bifreiðum starfsmanna. 

HI. Risnukostnaður: 
a) Föst risna greidd einstökum starfsmönnum. 

b) Risna greidd samkvæmt reikningi. 

IV. Ferðakostnaður: 
a) Ferðakostnaður innanlands, þ. m. t. dagpeningar. 

b) Ferðakostnaður utanlands, þ. m. t. dagpeningar. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. apríl 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) ———— 

Ragnar Arnalds.
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um heimild til hækkunar á hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum. 

Forseti ÍstanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

Í. gr. 

Ríkisstjórninnni er heimilt að semja um hækkun á hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum 

úr 22,2 milljónum Bandaríkjadollara í allt að 68.0 milljónir Bandaríkjadollara miðað við 

gullgengi dollars þann 1. júlí 1944. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 4. maí 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S. 

Tómas Arnason. 

4. maí 1982. Nr. 33. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um söluskatt, með síðari breytingum. 

Forseti ÍsLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

12. gr. laganna orðist svo: 
Söluskattsskyldir aðilar og aðrir, sem tilgreindir eru á söluskattsskrá, skulu 

ótilkvaddir greiða mánaðarlega innheimtumanni ríkissjóðs í umdæmi því, þar sem 
þeir eru heimilisfastir, söluskatt þann, sem þeim ber að standa skil á samkvæmt 
lögum þessum. Greiðslum skal fylgja skýrsla, á þar til gerðum eyðublöðum, um 
heildarveltu fyrir síðasta mánuð, þar með talin úttekt til eigin nota, svo og upplýs- 
ingar um frádrátt, söluskattsskylda veltu og söluskatt þann, sem inna ber af hendi. 

Söluskattsskýrslu með upplýsingum um heildarvellu og frádrátt ber einnig að 
skila innheimtumanni fyrir hvert úppgjörstímabil, þótt ekki hafi verið um söluskatts- 
skylda veltu að ræða. Innheimtumenn skulu veita skýrslu viðtöku, þótt eigi fylgi 

greiðsla. 
Sérhver aðili, sem rekur starfsemi í fleiri en einni starfsgrein, skal, eftir nánari 

ákvörðun skattstjóra, láta í té sérstaka söluskattsskýrslu fyrir hverja þeirra. Skatt- 
stjóri gelur ákveðið, að aðili, sem rekur starfsemi á fleiri en einum stað, skuli láta Í 

té sérstaka skýrslu fyrir hvern starfsstað. 
Söluskatti ásamt söluskattsskýrslu skal skila fyrir hvern mánuð. Gjalddagi er 

15. dagur næsta mánaðar eftir uppgjörsmánuð og eindagi 10 dögum síðar. Beri eindaga 
upp á helgidag eða almennan frídag, færist eindagi á næsta virkan dag á eftir. 

Skattstjóri getur heimilað þeim, sem hafa smávægilegan rekstur með höndum, 
að greiða söluskatt við framvísun söluskattsskýrslu einu sinni á ári, enda sé árleg 
söluskattsskyld velta yfirleitt minni en 10 000 kr. 

A 6
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Skattstjóri skal rannsaka söluskattsskýrslu og leiðrétta skattinn, ef hann er 
rangt tilgreindur. Einnig skal skattstjóri áætla söluskatt af viðskiptum þeirra, sem 
ekki hafa skilað fullnægjandi söluskattsskýrslu innan tilskilins tíma. 

Hafi einhver, sem greiða skal söluskatt, eigi gert fullnægjandi skil á eindaga, 
skal hann sæta álagi skv. 21. gr. auk þess sem hann getur sætt viðurlögum skv. 25. gr. 

Innheimtumaður getur látið lögregluna stöðva atvinnurekstur þeirra aðila, 
sem ekki gera fullnægjandi skil á skattinum eða álagi skv. 21. gr., á tilskildum tíma, 
með því m. a. að setja starfsstöðvar, skrifstofur, útsölur, tæki og vörur undir innsigli, 
þar til full skil eru gerð. 

Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessarar greinar. 

2. gr. 
Í stað orðsins „ríkisskattstjóra“ í 1. og 2. málsl. 4. mgr. 15. gr. laganna, með 

áorðnum breytingum, komi: skattrannsóknarstjóra. 

3. gr. 
1. Á 21. gr. laganna, með áorðnum breytingum, verði eftirtaldar breytingar: 

1. málsliður 1. málsgreinar greinarinnar orðist svo: Sé söluskattur ekki greiddur 
á tilskildum tíma, skal aðili sæta álagi til viðbótar skatti samkvæmt söluskatts- 
skýrslu, eða til viðbótar þeim söluskatti, sem honum bar að standa skil á, sbr. 
10. gr. 

2. Í stað orðsins „viðurlög“ í 2., 3., 4., 5. og 6. mgr. greinarinnar komi: álag. 
3. Í stað orðanna „fyrir dómstólum“ í 8. mgr. greinarinnar komi: hjá rannsóknar- 

lögreglu ríkisins. 

4. gr. 
25. gr. laganna orðist svo: 
Skýri söluskattsskyldur aðili af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi rangt eða 

villandi frá einhverju því, er máli skiptir um söluskatt hans, eða afhendi hann eigi 
á lögmæltum tíma söluskattsskýrslu eða þann söluskatt, sem hann hefur innheimt 
eða honum bar að innheimta, skal hann auk ógreidds söluskatts greiða sekt allt 
að tifaldri þeirri fjárhæð, sem undan var dregin eða vanrækt var greiðsla á. Álag 
skv. 1. tl. 2. mgr. 21. gr. dregst frá sektarfjárhæð. 

Ef aðili vanrækir tilkynningarskyldu sína eftir 2. og 4. mgr. 11. gr., misnotar 
skírteini það, sem um ræðir í 3. mgr. 11. gr., vanrækir þá skyldu sína að halda tilskilið 
bókhald samkvæmt lögum þessum eða ákvæðum reglna sem settar eru skv. 28. gr. 
vanrækir að veita upplýsingar eða láta í té aðstoð, skýrslur eða gögn, svo sem 
ákveðið er í lögum þessum, eða skýrir rangt eða villandi frá einhverju, er varðar sölu- 
skattsskýrslu hans, þótt upplýsingarnar hafi ekki áhrif á skattskyldu hans eða 
skattgreiðslur, skal hann sæta sektum allt að 50 000 kr., enda liggi eigi við brotinu 

þyngri refsing eftir þessum eða öðrum lögum. 

Verði brot á 1. mgr. uppvíst við skipti dánarbús, skal greiða úr búinu sekt, er 
nemi allt að fjórfaldri þeirri skattfjárhæð, sem undan var dregin eða vanrækt var 
greiðsla á. Sé svo ástatt sem í 2. mgr. segir, má gera búinu sekt allt að 25 000 kr. 

Hver sá, sem af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi lætur skattyfirvöldum 
í té rangar eða villandi upplýsingar eða gögn um atriði varðandi söluskattsskýrslur 
annarra aðila eða gegnir ekki skyldu sinni skv. 15. gr., skal greiða sekt allt að 100 000 
kr. Sömu sekt skal sá sæta, sem aðstoðar við ranga eða villandi skýrslugjöf til skatt- 
yfirvalda. 

Sektir eftir lögum þessum má jafnt gera lögaðila sem einstaklingi. Hafi fyrirsvars- 
maður lögaðila framið brot á lögum þessum, má einnig gera lögaðila þessum sekt 
og sviptingu starfsréttinda, enda sé brotið drýgt til hagsbóta fyrir lögaðilann eða 
hann hefur notið hagnaðar af brotinu. 

Sé brot itrekað eða sakir miklar að öðru leyti, má auk sektar beita varðhaldi eða 
fangelsi allt að 6 árum.
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Tilraun og hlutdeild í brotum á lögum þessum er refsiverð, eftir því sem segir Í 
Hl. kafla almennra hegningarlaga, og varða slík brot sektum allt að 100 000 kr., nema 
öðruvísi sé ákveðið í grein þessari. 

5. gr. 
26. gr. laganna orðist svo: 
Ríkisskattanefnd úrskurðar sektir skv. 25. gr., nema máli sé vísað til opinberrar 

rannsóknar og dómsmeðferðar skv. 2. mgr. Við meðferð mála hjá nefndinni skal 
sæla ákvæða 100. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, eftir því seni 

við á, og veita sakborningi færi á að taka til varna. Skattrannsóknarstjóri kemur 
fram af hálfu hins opinbera fyrir nefndinni, þegar hún úrskurðar sektir. Úrskurðir 
ríkisskattanefndar um sektir eru fullnaðarúrskurðir. Vararefsing fylgir ekki sektar- 
úrskurðum nefndarinnar. 

Rannsóknarlögregla ríkisins fer með frumrannsókn opinberra mála út af brotum 
á lögum þessum. Skattrannsóknarstjóri getur vísað máli til opinberrar rannsóknar 
af sjálfsdáðum svo og eftir ósk sökunautar, ef hann vill eigi hlíta því, að mál hans verði 
afgreitt af ríkisskattanefnd. 

Mál vegna brota á lögum þessum sæta meðferð opinberra mála og skulu rekin 
fyrir sakadómi. Skattkröfu má hafa uppi, rannsaka og dæma í slíkum málum, sbr. 
XVIL. kafla laga um meðferð opinberra mála, eftir því sem við á. 

Sektir fyrir brot gegn lögum þessum renna í ríkissjóð. Um innheimtu sekta, er 
ríkisskattanefnd úrskurðar, gilda sömu reglur og um innheimtu skatta eftir lögun- 
um, þar á meðal um lögtaksrétt. Einnig má beita ákvæðum 8. mgr. 12. gr. við innheimtu 
þeirra. 

Sök skv. 25. gr. fyrnist á 6 árum miðað við upphaf rannsóknar á vegum skatt- 
rannsóknarstjóra eða rannsóknarlögreglustjóra ríkisins eða hjá löglærðum fulltrúum 
þeirra gegn skattaðila sem sökunau!, enda verði ekki óeðlilegar tafir á rannsókn 
máls eða ákvörðun refsingar. 

6. gr. 
Á eftir 26. gr. laganna bætist ný grein er verði 27. gr. þeirra og orðist svo: 
Skattstjórar skulu árlega semja og leggja fram söluskattsskrá fyrir hvert sveitar- 

félag í umdæminu en í henni skal tilgreina ákvarðaðan söluskatt hvers söluskatts- 
skylds aðila. Söluskattsskrá skal liggja frammi til sýnis í tvær vikur á hentugum 
stað í hverju sveitarfélagi. Skattstjóri eða umboðsmaður hans auglýsir í tæka tíð 
hvar söluskattsskrá liggur frammi. 

7. gr. 
1. og 2. mgr. 27. gr. laganna, er verði 28. gr. þeirra, orðist svo: 
Um þau atriði, sem ekki eru sérstök ákvæði um í lögum þessum, fer samkvæmt 

lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, eftir því sem við á. 
Fjármálaráðherra getur með reglugerð sett nánari fyrirmæli um framkvæmd 

laga þessara, þar á meðal reglur um sérstakt bókhald, fvlgiskjöl þess og færslu, 
þar með talið birgðabókhald fyrir alla söluskattsskylda aðila, skráningu í bókhald, 
á reikninga, strimla, staðgreiðslusölnlista og önnur gögn til sönnunar færslum. 
löggildingu bóka og gagna, færslu þeirra og geymslu. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 4. maí 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) — 
Ragnar Arnalds.
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LÖG 
um Listskreytingasjóð ríkisins. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

l. gr. 

Stofna skal sjóð er hafi það markmið að fegra opinberar byggingar með listaverkum. 
Nafn sjóðsins er Listskreytingasjóður ríkisins. 

Sjóðurinn hefur sjálfstæðan fjárhag og eigin stjórn sem nánar er fyrir mælt í lögum 
þessum. Málefni sjóðsins heyra undir menntamálaráðuneytið. 

2. gr. 

Opinberar byggingar merkja í lögum þessum allar byggingar sem ríkissjóður fjármagnar 
að nokkru eða öllu leyti. Undanþegnar eru þó byggingar, sem reistar eru til bráðabirgða, 
byggingar, sem standa fjarri alfaraleið, skemmubyggingar og aðrar sambærilegar byggingar. 

Ríkisstjórnin getur ákveðið að lög þessi taki, eftir því sem við á, til bygginga á vegum 
ríkisstofnana er hafa sjálfstæðan fjárhag og eru því ekki háðar fjárveitingaákvörðun Alþing- 
is. 

3. gr. 
Tekjur sjóðsins eru: 

1. Árlegt framlag ríkisins. 
Framlagið nemur 1% álagi á samanlagðar fjárveitingar ríkissjóðs í A-hluta fjárlaga til 
þeirra bygginga sem ríkissjóður stendur að einn eða með öðrum (sveitarfélögum o. s. 
frv.), sbr. 4. gr. 

Vaxtatekjur. 

Aðrar tekjur. 2
 

ts
 

4. gr. 

Framlag ríkissjóðs skv. 1. tl. 3. gr. skal vera sérliður á fjárlögum og ákvarðast í samráði 

við byggingadeild menntamálaráðuneytisins og fjárlaga- og hagsýslustofnun. 

Greiða skal til Listskreytingasjóðs eigi minna en '/12 árlegs framlags á mánuði hvert 

fjárlagaár, og skal uppgjöri ríkisins við sjóðinn lokið fyrir 10. desember ár hvert. 

5. gr. 
Stjórn Listskreytingasjóðs skipa fimm menn: formaður, skipaður af menntamálaráð- 

herra án tilnefningar, einn skipaður samkvæmt tilnefningu Arkitektafélags Íslands, einn 

samkvæmt tilnefningu Sambands ísl. sveitarfélaga og tveir myndlistarmenn samkvæmt til- 

nefningu Bandalags ísl. listamanna. Ráðuneyti, sem bygging sú heyrir undir, sem listskreyta 
skal, getur tilnefnt einn fulltrúa til samstarfs við stjórn Listskreytingasjóðs, ef það æskir, og 
hefur hann tillögu- en ekki atkvæðisrétt. Réttur til slíkrar tilnefningar tekur þó ekki til 
menntamálaráðuneytisins. 

Stjórnina skal skipa til tveggja ára í senn. 

Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. 
Afl atkvæða ræður úrslitum mála í sjóðstjórn. Halda skal gerðabók um stjórnarfundi. 

Menntamálaráðherra ákveður þóknun stjórnarmanna, sem greiðist úr sjóðnum ásamt 

öðrum kostnaði við starfsemi hans.
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6. gr. 

Þegar ákveðið hefur verið að reisa mannvirki, sem lög þessi taka til, ber arkitekt 

mannvirkisins og bygginganefnd, sem hlut á að máli, að hafa samband við stjórn Listskreyt- 
ingasjóðs þannig að byggingin verði frá öndverðu hönnuð með þær listskreytingar í huga, 
sem ráðlegar teljast. 

1. gr. 

Stefnt skal að því að um meiriháttar verkefni á sviði listskreytinga fari fram opinber 

samkeppni eftir reglum sem menntamálaráðuneytið setur að fengnum tillögum Bandalags 

ísl. listamanna, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Arkitektafélags Íslands. Heimilt skal að 
ákveða að samkeppni um listskreytingu skuli opin listamönnum á Norðurlöndum. 

Með listskreytingu er átt við hvers konar fasta og lausa listmuni, s. s. veggskreytingar 

innan húss og utan, höggmyndir, málverk, veggábreiður og hvers konar listræna fegrun. 
Skal leitast við að dreifa verkefnum milli listgreina, þannig að í hverri byggingu séu fleiri 

en ein tegund listskreytinga. 

8. gr. 

Sjóðstjórnin skal samþykkja fyrirhugaða listskreytingu þeirra mannvirkja, sem lög þessi 
taka til, og hvernig staðið skuli að framkvæmdum í samvinnu við arkitekt byggingar og 

bygginganefnd. Hún getur kvatt sérfróða menn til aðstoðar við einstök verkefni. 

9. gr. 

Stefnt skal að því að verja einnig úr sjóðnum fé til listskreytingar bygginga, sem þegar 
eru fullbyggðar, og skal þá hafa samráð við arkitekt byggingarinnar, ef þess er kostur. 

10. gr. 

Verja má til listskreytingar bygginga, sem lög þessi ná til, fjárhæð sem svarar til 1% 
álags á framlög ríkisins til hlutaðeigandi byggingar. 

Menntamálaráðherra getur heimilað að verja hærri fjárhæð en þessu svarar, ef fjár- 

hagur sjóðsins leyfir og sjóðstjórn gerir um það tillögu. 

ll. gr. 

Stjórn Listskreytingasjóðs getur hvort heldur er óskað eftir að gerð séu ný listaverk eða 

keypt fullgerð listaverk eða listaverk sem unnið er að. Heimilt er að kaupa listaverk frá 

Norðurlöndum, enda séu gagnkvæm samskipti milli landanna á þessu sviði. 

12. gr. 

Semja skal við bankastofnun um að annast reikningshald og fjárvörslu Listskreytinga- 

sjóðs og skal þess gætt að hann njóti jafnan bestu vaxtakjara. Reikningsár sjóðsins er 

almanaksárið og skulu rekstrar- og efnahagsreikningar endurskoðaðir af Ríkisendurskoðun 
árlega og birtir í Stjórnartíðindum. 

13. gr. 

Menntamálaráðuneytið getur í reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd laga 

þessara. 

14. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi 27. gr. laga nr. 63/1974, um 
grunnskóla, svo og 10. gr. laga um skólakostnað, nr. 49 29. apríl 1967, svo og önnur 

lagaákvæði er brjóta kunna í bága við þessi lög.



Nr. 34. 46 7. maí 1982. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Ákvæði laga þessara taka til bygginga sem í smíðum eru þegar lögin öðlast gildi og eigi 

hafa verið gerðar um bindandi ráðstafanir varðandi listskreytingar, nema sveitarstjórn 
ákveði listskreytingu skólamannvirkja með samþykki menntamálaráðuneytisins, og telst 
kostnaður, sem af því leiðir, til stofnkostnaðar. Þá er heimilt að verja til listskréytingar 
fjárhæð er nemur allt að 2% af áætluðum stofnkostnaði skólamannvirkis miðað við reglur 
byggingadeildar menntamálaráðuneytisins. 

Lög þessi skulu tekin til endurskoðunar að fimm árum liðnum með hliðsjón af þeirri 
reynslu sem fengist hefur af því fyrirkomulagi sem hér er gert ráð fyrir um listskreytingu 
opinberra bygginga. 

Gjört í Reykjavík, 7. maí 1982. 

Gunnar Thoroddsen. Jón Helgáson. Logi Einafsson. 
(L.S.) 

  

Ingvar Gíslason. 

Nr. 35. 7. maí 1982. 
LÖG 

um Blindrabókasafn Íslahds. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gt. 
Hlutverk Blindrabókasafns Íslands er að sjá blindum, sjóhskettum, og öðrurn þeim, sem 

ekki geta fært sér venjulegt prentað letur í nyt, fyrir alhliða bókasafnsþjónustu. Blindra- 
bókasafn Íslands heyrir undir merintamáláráðunéytið. 

. 2. gf. 
Blindrabókasafn Íslands annast framleiðslu, útgáfu ög miðlun hljóðbóka og blindralet- 

ursbóka með efni skáldverka og fræðirita, þar á meðal námsgagna. 
Blindrabókasafn fylgist með nýjungum á sínu sviði og kynnir þær. Safnið skal hafa 

samstarf við aðila, sem vinna að framleiðslu og dréifingu námsefnis, svo og þá, sem standa að 
skipulagningu bókasafnsmála. 

Safnið vinnur í nánum tengslum við samtök blindra og sjónskertra. 

3. gr. 
Menntamálaráðuneytið skipar til fjögurra ára í senn fimm manna stjórn Blindrabóka- 

safns og jafnmarga til vara: 
a) tvo fulltrúa tilnefnda af Blindrafélaginu, samtökum blindra og sjónskertra á Íslandi 
b) einn fulltrúa tilnefndan af Félagi íslenskra sérkennara 
c) einn fulltrúa tilnefndan af Bókavarðafélagi Íslands 
d) einn fúlltrúa menntamálaráðuneytisins
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Stjórnin velur úr sínum hópi formann og varaformann. Ráðherra ákveður laun stjórn- 

arinnar. 

4. gr. 

Stjórn Blindrabókasafns gerir framkvæmdaáætlanir og endurskoðar þær reglulega. Hún 
staðfestir fjárhagsáætlanir og ber ábyrgð á heildarstarfsemi og fjárreiðum stofnunarinnar. 
Hún ræður starfslið stofnunarinnar að fengnum tillögum forstöðumanns Blindrabókasafns 
og með samþykki menntamálaráðuneytisins. 

5. gr. 

Blindrabókasafn skiptist í þrjár deildir, útláns- og upplýsingadeild, námsbókadeild og 
tæknideild. Að öðru leyti skal starfsskipting stofnunarinnar ákveðin í reglugerð, sbr. 10. gr. 
Verkefni deilda eru í megindráttum þessi: 

a) Útláns- og upplýsingadeild. Þar fer fram flokkun og skráning safnkosts, upplýsinga- 
þjónusta, útlán og kynning á þjónustu Blindrabókasafnsins í heild. 

b) Námsbókadeild. Aflar og gefur út námsefni við hæfi blindra og sjónskertra, einkum 
fyrir nemendur utan grunnskólastigs. 

c) Tæknideild. Sér um framleiðslu hljóðbóka og blindraletursbóka, varðveislu frumgagna 
og viðhald safnkosts og tækja. 

6. gr. 

Starfsmannafundir, sem haldnir eru mánaðarlega að jafnaði, gera starfsáætlanir og 

samræma störf deilda. Á þeim eiga sæti allir starfsmenn safnsins, en einungis fastráðnir 
starfsmenn eiga atkvæðisrétt. Ráðherra skipar einn deildarstjóranna forstöðumann stofnun- 

arinnar til þriggja ára í senn. 

7. gr. 

Stjórn Blindrabókasafns skipar fimm manna bókvalsnefnd til tveggja ára í senn. Hlut- 
verk hennar er að móta stefnu í bókvali og gæta jafnvægis milli fræðslu- og skemmtiefnis. Í 
henni skulu sitja einn bókmenntafræðingur, einn sérkennari, einn fulltrúi Blindrafélagsins og 
tveir starfsmenn Blindrabókasafns, valdir af starfsmannafundi. 

8. gr. 

Kostnaður við starfsemi Blindrabókasafns Íslands greiðist úr ríkissjóði eftir því sem fé 
er veitt í fjárlögum. Ef um aðrar tekjur safnsins er að ræða, skal þeim varið í þágu þeirra 
verkefna, sem lög þessi mæla fyrir um. 

9. gr. 

Menntamálaráðuneytið gerir samning við Rithöfundasamband Íslands um rétt til að 
framleiða og dreifa ritverkum hljóðrituðum og á blindraletri. 

10. gr. 

Menntamálaráðuneytið setur reglugerð samkvæmt lögum þessum, þar sem nánar er 
ákveðið um hlutverk og starfsemi Blindrabókasafns. Reglugerðin skal sett að höfðu samráði 
við Blindrafélagið, Bókavarðafélag Íslands, Félag íslenskra sérkennara og Rithöfundasam- 
band Íslands. 

11. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 7. maí 1982. 

Gunnar Thoroddsen. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L. S.) 

Ingvar Gíslason.



Nr. 36. 48 7. maí 1982. 

LÖG 
um Sinfóníuhljómsveit Íslands. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

l. gr. 

Hljómsveitin heitir Sinfóníuhljómsveit Íslands. Heimili hennar og varnarþing er Í 

Reykjavík. 
Sinfóníuhljómsveit Íslands er sjálfstæð stofnun með sérstakan fjárhag og lýtur sérstakri 

stjórn. Málefni hennar heyra undir menntamálaráðuneytið. 

2. gr. 

Starf Sinfóníuhljómsveitarinnar miði að því að auðga tónmenningu Íslendinga, efla 
áhuga og þekkingu á æðri tónlist og gefa landsmönnum kost á að njóta hennar, m. a. með 

tónleikahaldi sem víðast um landið og með tónlistarflutningi í útvarp. Sérstaka áherslu ber 

að leggja á flutning og kynningu íslenskrar tónlistar, utan lands sem innan, ef tilefni gefast. 
Í öllu starfi hljómsveitarinnar skal kappkosta að hafa sem best samstarf við þá aðila aðra 

sem að skyldum markmiðum vinna, einkum aðra íslenska flytjendur tónlistar, einstaklinga, 

hópa og stofnanir. 
Tengja ber starf hljómsveitarinnar tónlistarkennslu í landinu svo sem kostur er. 

3. gr. 
Að rekstri Sinfóníuhljómsveitar Íslands standa eftirtaldir aðilar og greiða þeir rekstrar- 

kostnað hennar í eftirgreindum hlutföllum: 
a) Ríkissjóður 56% 
b) Ríkisútvarp 25% 
c) Borgarsjóður Reykjavíkur 18% 

d) Bæjarsjóður Seltjarnarness 1% 
Með samþykki rekstraraðila getur menntamálaráðuneytið heimilað fleiri sveitarfé- 

lögum aðild að rekstri hljómsveitarinnar. 
Efna má til samvinnu á viðskiptagrundvelli milli Sinfóníuhljómsveitarinnar annars veg- 

ar og Þjóðleikhússins, Íslensku óperunnar, Íslenska dansflokksins og annarra aðila hins 

vegar um einstök verkefni eftir því sem tilefni gefast til og önnur starfsemi hljómsveitarinnar 

leyfir. 
Samningur sé gerður milli Sinfóníuhljómsveitarinnar og Ríkisútvarpsins um réttindi 

Ríkisútvarpsins varðandi flutning á tónlistarefni hljómsveitarinnar á móti framlagi útvarps- 

ins samkv. þessari grein og sé í samningnum miðað við þá hefð og venjur sem í þeim efnum 
hafa mótast á undanförnum árum. 

Sinfóníuhljómsveitin skal kappkosta að afla sjálfstæðra tekna af tónleikahaldi, svo að 

sem mest af útgjöldum hljómsveitarinnar fáist greitt af slíkum tekjum hennar. 

4. gr. 

Stjórn Sinfóníuhljómsveitarinnar skal skipuð fimm mönnum, einum tilnefndum af 
Reykjavíkurborg, einum tilnefndum af starfsmannafélagi hljómsveitarinnar, einum til- 

nefndum af fjármálaráðuneytinu og einum tilnefndum af Ríkisútvarpinu. Menntamálaráðu- 
neytið skipar formann án tilnefningar. Menntamálaráðuneytið skipar stjórnina til fjögurra 

ára og ákveður henni þóknun sem greiðist af rekstrarfé hljómsveitarinnar.
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5. gr. 

Stjórn Sinfóníuhljómsveitarinnar ræður sér framkvæmdastjóra og ber hann ábyrgð á 

störfum sínum gagnvart henni. Hann skal ráðinn til 4 ára í senn en endurráðning er heimil. 

Stjórn hljómsveitarinnar ákveður verksvið framkvæmdastjóra. 

6. gr. 

Stjórn Sinfóníuhljómsveitarinnar ræður fastan hljómsveitarstjóra og aðalhljómsveitar- 
stjóra og skipar verkum með þeim. 

Stjórnin ræður hljóðfæraleikara, að fengnum tillögum framkvæmdastjóra, í minnst 65 
stöðugildi. Aðra hljóðfæraleikara ræður stjórnin eftir því sem viðfangsefni krefjast, að 
fengnum tillögum framkvæmdastjóra og innan þeirra marka sem fjárframlög heimila, enda 

hafi viðfangsefnið verið samþykkt í fjárhagsáætlun. 
Um launakjör og vinnutíma starfsmanna hljómsveitarinnar fer eftir kjarasamningum 

þeirra og fjármálaráðherra. 

Heimilt er að ráða tónskáld til starfa í þágu hljómsveitarinnar í takmarkaðan tíma eða fá 
verk til flutnings hjá tónskáldum. 

7 7. gr. 

Við verkefnaval Sinfóníuhljómsveitar Íslands skal stjórn hennar njóta aðstoðar verk- 
efnavalsnefndar. Skal hún skipuð 7 mönnum, einum tilnefndum af Tónskáldafélagi Íslands, 

einum tilnefndum af Ríkisútvarpinu, einum tilnefndum af starfsmönnum hljómsveitarinnar, 
einum tilnefndum af Reykjavíkurborg. Ráðinn hljómsveitarstjóri og konsertmeistari skulu 
einnig skipa nefndina en formaður hennar er tilnefndur af menntamálaráðuneytinu og skal 

hann hafa staðgóða tónlistarmenntun. 
Verkefnavalsnefndin skal skila áætlun um verkefni hljómsveitarinnar og gera kostn- 

aðaryfirlit fyrir eitt ár í senn og skal leggja það fyrir stjórn til samþykktar eigi síðar en 1. júní 
ár hvert. Þóknun fyrir störf nefndarinnar greiðist af rekstrarfé stofnunarinnar. 

8. gr. 

Stjórn hljómsveitarinnar skal leggja starfs- og fjárhagsáætlun fyrir fjárveitingaraðila 

með nægum fyrirvara til þess að gögn liggi fyrir þegar fjárlög eru undirbúin og afgreidd og 
fjárhagsáætlanir viðkomandi sveitarfélaga. Framkvæmdastjóri býr starfs- og fjárhagsáætl- 

unina í hendur stjórnarinnar. Stjórnin ber ábyrgð á að fjárreiður og reikningshald sé í góðu 

lagi. Efnahags- og rekstrarreikningur skal gerður að loknu hverju almanaksári og sendur 
ríkisendurskoðun til endurskoðunar. Við gildistöku þessara laga telst Sinfóníuhljómsveit 
Íslands eiga höfuðstól samkvæmt efnahagsreikningi hljómsveitarinnar pr. 31. desember 

1980. 

9. gr. 
Heimilt er að semja við ríkisbókhaldið um að það taki að sér bókhald Sinfóníuhljóm- 

sveitarinnar. Starfsfólk á skrifstofu og til aðstoðar við æfingar, tónleika, nótnavörslu og 

annað skal framkvæmdastjóri ráða að fengnu samþykki ráðninganefndar ríkisins. 

10. gr. 

Sinfóníuhljómsveit Íslands skal árlega fara í tónleikaferðir um landið. Gera skal sér- 

staka fjárhagsáætlun vegna ferðanna. Hluti skemmtanaskatts (10%) samkvæmt 7. gr. laga 

nr. 58/1970 um skemmtanaskatt rennur til greiðslu kostnaðar ferðanna.
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11. gr. 

Menntamálaráðuneytið getur í reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd laga 
þessara. 

12. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 7. maí 1982. 

Gunnar Thoroddsen. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 

Ingvar Gíslason. 

Nr. 37. 71. maí 1982. 

LÖG 

um breytingu á jarðalögum, nr. 65 31. maí 1976. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gr. 

2. töluliður $. gr. laganna orðist svo: 
Gera tillögur um úthlutun landsvæða til félagsræktunar, byggingar sumarbústaða ein- 

staklinga, orlofshúsa stéttarfélaga og til almennrar útivistar ef sóst er eftir landi í því skyni. 

2. gr. 

Við 12. gr. laganna bætist ný málsgrein, sem verður 2. mgr., svohljóðandi: 

Oski stéttarfélag eftir landi til reksturs orlofshúsa fyrir félagsmenn, er jarðanefnd rétt að 

heimila slík afnot lands, rýri þau ekki til muna kosti jarðarinnar til búskapar. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 7. maí 1982. 

Gunnar Thoroddsen. Jón Helgason. Logi Einarsson. 

(L.S.) 
Pálmi Jónsson.
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LÖG 
um breytingu á ábúðarlögum, nr. 64 31. maí 1976. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍsLaNDs 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gr. 

Við 2. mgr. 2. greinar bætist svohljóðandi ákvæði: 
Jarðanefnd getur einnig undanþegið stéttarfélög byggingarskyldu á jörð, ef jörðin er vel 

fallin til útivistar og orlofsheimili félagsmanna eru þar starfrækt eða áformuð. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 7. maí 1982. 

Gunnar Thoroddsen. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L. 8.) 

Pálmi Jónsson. 

7. maí 1982. Nr. 39. 

LÖG 

um breytingu á lögum nr. 63/1974, um grunnskóla. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gr. 

Niðurlag 88. gr. laganna orðist svo: 

Stefnt skal að því að ákvæði laganna um síðasta ár skólaskyldu komi til framkvæmda 

samtímis á landinu öllu 9 árum eftir gildistöku laganna. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Jafnframt falla úr gildi lög nr. 39/1981 um breytingu á lögum nr. 63/1974 um grunn- 
skóla. 

Gjört í Reykjavík, 7. maí 1982. 

Gunnar Thoroddsen. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 

Ingvar Gíslason.
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LÖG 
um búnaðarmálasjóð. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gr. 

Greiða skal gjald af vöru- og leigusölu í landbúnaði og rennur það í sjóð, er nefnist 
búnaðarmálasjóður. Gjald þetta, er nefnist hér búnaðarmálasjóðsgjald, skal reiknast í hlut- 

falli af því verði, sem framleiðendum er greitt á hverjum tíma. Tekjur sjóðsins skulu ár hvert 
skiptast að jöfnu milli búnaðarsambandanna annars vegar og Stéttarsambands bænda hins 
vegar, er hvort fyrir sig ráðstafar sínum hluta til nauðsynjamála bændastéttarinnar vegna 
verkefna þeirra, er þau hafa með höndum. Búnaðarfélag Íslands skiptir milli búnaðarsam- 
bandanna því fé, er fellur í hlut þeirra, með hliðsjón af áætluðu framleiðslumagni héraðanna 

af gjaldskyldum vörum og leigu. 

2. gr. 

Vöru- og leigusala í landbúnaði skiptist í tvo gjaldflokka. 

Af afurðum þessara búgreina skal greiða 0.25% gjald: 

a. Alifugla- og svínarækt. 
b. Fiskeldi, fiskrækt, veiðileigu og leigu á landi til annarra nota en búrekstrar. 

„/ 
Af afurðum annarra búgreina en áður eru nefndar skal greiða 0.50% gjald, þ. á m.: 

a. Nautgripaafurðum. 
b. Sauðfjárafurðum. 

c. Garð- og gróðurhúsaafurðum hvers konar. 

d. Loðdýraafurðum. 

e. Afurðum hrossa. 
f. Með reglugerð skal ákveða, eftir því sem ástæða þykir til, gjald af sölu lífgripa, skógar- 

afurðum, hlunnindum og annarri leigu hvers konar söluvöru í landbúnaði. 

3. gr. 

Búnaðarmálasjóðsgjald það, er um ræðir í 1. gr., greiðist af þeim, sem kaupa eða taka 

við vörunum frá framleiðendum sem milliliður að smásöludreifingu, og kemur til lækkunar á 
verði því, sem framleiðendum er ætlað. Þeir framleiðendur, sem selja vöru sína án milliliða 

til neytenda eða til smásöluaðila, skulu standa skil á gjaldinu. Aldrei má hækka verð vöru 
eða leigu vegna gjaldsins. 

Skylt er viðskiptaaðilum og framleiðendum, sem greiðsluskyldir eru hverju sinni fyrir 
gjaldi þessu, að gefa innheimtuaðila skýrslu um móttekið vörumagn og verð fyrir þær til 

framleiðenda, svo sem reglugerð mælir fyrir um. 
Ráðherra setur nánari ákvæði í reglugerð um innheimtu, útreikning, gjalddaga þessa 

gjalds og önnur atriði, er lög þessi varða, að fengnum tillögum Búnaðartélags Íslands, 

Stéttarsambands bænda og Framleiðsluráðs landbúnaðarins, sem annast innheimtu 

gjaldsins. 
Gjald þetta má taka lögtaki.
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d. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. maí 1982. Frá þeim tíma eru felld úr gildi lög nr. 38 frá 15. febr. 
1945 um stofnun búnaðarmálasjóðs og breytingar á þeim lögum. 

Gjört í Reykjavík, 7. maí 1982. 

Gunnar Thoroddsen. Jón Helgason. Logi Einarsson. 

(L. S.)   
Pálmi Jónsson. 

7. maí 1982. Nr. dl. 

LÖG 
um breytingu á lögum um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar í 

sveitum, nr. 45 frá 16. apríl 1971, ásamt síðari breytingum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gr. 

4. gr. orðist svo: 

Tekjur deildarinnar eru: 

1. Árlegt framlag ríkissjóðs er nemi 250 þúsund krónum. 

Gjald á söluvörur og þjónustu landbúnaðarins, er hér segir: 
a. Í/2% á söluvörur í alifugla- og svínarækt, fiskeldi, fiskrækt, land- og veiðileigu. 
b. 1% á annað sem gjaldskylt er. 
Gjald þetta skal ákvarða og innheimta á sama hátt og búnaðarmálasjóðsgjald. 

3. Gjald á óniðurgreitt heildsöluverð landbúnaðarvara, er nemi 1%. Gjald á vörur, sem 
ekki eru verðlagðar af sexmannanefnd, skal miða við áætlað heildsöluverð. Heimilt er 
landbúnaðarráðherra að ákveða endurgreiðslu þessa gjalds eða niðurfellingu þess við 
útflutning afurða, sem ekki njóta útflutningsbóta úr ríkissjóði eða þegar útflutningsbæt- 
ur hrökkva ekki lengur til. Sölusamtök framleiðenda og aðrir seljendur á heildsölustigi 
skulu standa skil á gjöldunum. Gjald þetta nær til allra sömu vörutegunda og gjald skv. 

2. tl. þessarar greinar. 
Innheimta skal sama gjald af innfluttum kartöflum og tekið er af kartöflum fram- 
leiddum innanlands. 

. Jöfnunargjald 1%, er skal reikna og innheimta á sama hátt og segir í 3. tl. 

. Árlegt framlag ríkissjóðs. er nemi jafnhárri fjárhæð og nemur samanlögðum tekjum 

skv. 2. og 3. lið þessarar greinar. 
. Vaxtatekjur. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins annast innheimtu á gjöldum skv. 2., 3. og 4. tl. þessarar 
greinar og skal innheimta og álagning gjaldanna fara fram samkvæmt nánari ákvæðum í 
reglugerð. 

9)
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2. gr. 

63. gr. orðist svo: 
Stofnunin ber heitið Byggingastofnun landbúnaðarins og starfar undir stjórn Stofnlána- 

deildar landbúnaðarins. 

3. gr. 

68. gr. orðist svo: 

Byggingastofnun landbúnaðarins er heimilt að selja þjónustu sína á sanngjörnu verði 
samkvæmt ákvörðun stjórnar Stofnlánadeildar landbúnaðarins. 

Því fé, sem fæst fyrir selda þjónustu, er stjórn deildarinnar heimilt að ráðstafa að hluta í 

sjóð, sem hafi það verkefni að styrkja nýjungar í gerð gripahúsa. Styrkveitingar skulu háðar 

samþykki forstöðumanns byggingastofnunarinnar. Að öðru leyti gangi það upp í rekstur 
Byggingastofnunar landbúnaðarins. 

4. gr. 

69. gr. orðist svo: 

Stjórn Stofnlánadeildar landbúnaðarins ræður forstöðumann Byggingastofnunar land- 
búnaðarins og skal hann vera arkitekt eða með sambærilega menntun. 

Hann skal annast rekstur stofnunarinnar eftir nánari ákvörðun stjórnar Stofnlána- 

deildar landbúnaðarins, að höfðu samráði við landnámsstjórn. 

5. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. maí 1982. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Lög nr. 45 frá 16. apríl 1971 skulu endurskoðuð í heild og skal endurskoðun þeirra 

lokið fyrir árslok 1984. 

Gjört í Reykjavík, 7. maí 1982. 

Gunnar Thoroddsen. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 

Pálmi Jónsson. 

Nr. 42. | 7. maí 1982. 

LÖG 

um breytingu á lögum nr. 17/1965, um landgræðslu. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gr. 

19. gr. laganna orðist þannig: 
Í hverri sýslu og hverjum kaupstað skal starfa þriggja manna gróðurverndarnefnd. 

Sýslunefndir og bæjarstjórnir kjósa nefndirnar til fjögurra ára í senn. Í sýslum landsins skal 

áður leitað tillagna viðkomandi búnaðarsambands. Nefndin kýs sér formann. Funda- og 

ferðakostnaður svo og þóknun fyrir unnin störf gróðurverndarnefndar greiðist af fé Land- 

græðslu ríkisins að 2/3 hlutum og viðkomandi sýslusjóði eða bæjarsjóði að 1/3 hluta.
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2. gr. 
Við 23. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi: 
Ef gróðri er svo komið að skjótra verndaraðgerða telst þörf, að mati gróðureftirlits 

Landgræðslu ríkisins, getur landbúnaðarráðuneytið, að höfðu samráði við sveitarstjórn þá, 
sem hlut á að máli, ákvarðað tímabundna takmörkun á beitarálagi þar til fullnægjandi 
gróðurverndaraðgerðir, að mati gróðurverndarnefndar og Landgræðslu ríkisins, hafa verið 
gerðar eða ítala er komin til framkvæmda. 

3. gr. 
Lög þesi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 7. maí 1982. 

Gunnar Thoroddsen. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 

Pálmi Jónsson. 

30. apríl 1982. Nr. 43. 

LÖG 
um útflutningsgjald af grásleppuafurðum. 

Forseti ÍsLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 
Greiða skal útflutningsgjald af íslenskum grásleppuhrognum og öðrum afurðum, sem 

unnar eru úr grásleppu. 

Til grásleppuafurða teljast grásleppuafli, sem skip skrásett hér á landi veiða, og vörur, 
sem úr honum eru unnar til sölu á erlendum mörkuðum. 

Verð umbúða skal dragast frá þegar útflutningsgjald er lagt á unnar afurðir. 

2. gr. 
Útflutningsgjald samkvæmt lögum þessum skal vera 3.25% af f. o. b.-verðmæti 

útflutnings. 

3. gr. 

Ríkissjóður annast innheimtu útflutningsgjalds, og skiptast tekjur af því sem hér segir: 

1. Til greiðslu iðgjalda af slysa- og örorkutryggingum skipverja, sams konar þeim, sem 

samið er um í heildarkjarasamningum sjómanna og útgerðarmanna. ..... 41% 

2. Til Aflatryggingasjóðs sjávarútvegsins .............................. 20% 
3. Til Fiskveiðasjóðs Íslands .............0.%.... 0000 24% 
4. Til samtaka grásleppuhrognaframleiðenda ...........0......0.....00.. 15% 

4. gr. 
Sá hluti tekna af útflutningsgjaldi, sem verja skal til greiðslu á iðgjöldum samkvæmt 1. 

lið 3. gr., skal vera í vörslu samtaka grásleppuhrognaframleiðenda, sem semja um umræddar 
tryggingar og greiða iðgjöld af þeim. Eignir sjóðsins ávaxta samtökin með bestu fáanlegum 
vaxtakjörum bankakerfisins. Ráðherra skal setja reglur um Iðgjaldasjóð.
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Þeir útgerðaraðilar, sem kaupa vilja þessar tryggingar sjálfir, eiga rétt á endurgreiðslu 

þess hluta útflutningsgjaldsins, sem þeir hafa greitt í þessu skyni. 

5. gr. 

Gjald samkvæmt 2. gr skal miða við söluverð með umbúðum í samræmi við ákvæði $. 

gr. laga nr. 5/1976, sbr. þó 3. mgr. 1. gr. Séu afurðir fluttar milli innlendra hafna í því skyni 

að auðvelda útflutning eða til að umpakka vöru til að tryggja rétta vigt og vörugæði, er 

heimilt að reikna útflutningsgjald af f. o. b.-verðmæti frá endanlegri útflutningshöfn. 

6. gr. 

Útflutningsgjald fellur í gjalddaga um leið og skip er afgreitt úr höfn eða áður en lagt er 

af stað til útlanda, ef engrar afgreiðslu er beiðst. Sjávarútvegsráðuneytið getur þó ákveðið, 

að útflytjendur megi greiða gjaldið, þegar gjaldeyrisskil eru gerð, enda sé tryggt. að þau fari 

fram fyrir milligöngu íslensks banka, og sé tollyfirvaldi fengin ávísun á væntanlegt gjald- 

eyrisandvirði fyrir gjaldinu. 

1. gr. 

Hver, sem sendir vörur þær til útlanda, sem ræðir um í lögum þessum, er skyldur til að fá 
hlutaðeigandi lögreglustjóra eða innheimtumanni ríkissjóðs í hendur samrit eða staðfest 

eftirrit af farmskírteinum eða öðrum hleðsluskírteinum, útflutningsskýrslu, vörureikningi og 
matsvottorði, ef með þarf, svo og útflutningsleyfum, er út hafa verið gefin um farminn, og 
skal það gert áður en skip er afgreitt eða leggur frá landi. Ef engin hleðsluskjöl hafa verið 
gefin út, kemur í þeirra stað yfirlýsing sendanda um vörumagnið gefin að viðlögðum 
drengskap. Ákvæði þessarar greinar um sendanda eiga einnig við um skipstjóra, ef sendandi 
er fjarverandi eða gætir eigi skyldu sinnar, og hið sama er um afgreiðslumann skipa. Gjaldið 
skal talið eftir skilríkjum þeim, er um getur í þessari grein. 

8. gr. 

Skip og farmur eru að veði fyrir útflutningsgjaldi, eftir því sem við getur átt. 

9. gr. 

Lögreglustjóri, tollstjóri eða aðrir innheimtumenn ríkissjóðs skulu gera reikningsskil 
fyrir útflutningsgjöldum skv. lögum þessum, eftir því sem fjármálaráðuneytið og reglur um 
opinber reikningsskil mæla fyrir. 

10. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða sektum, nema þyngri refsing liggi við eftir öðrum lögum. 

Auk þess skal sendandi, skipstjóri eða afgreiðslumaður, sem verður sannur að sök um að 
hafa skýrt rangt frá farmi, greiða þrefalt það útflutningsgjald, sem reynt var að draga undan. 
Sektir allar renna í ríkissjóð. Ef lögreglustjóri eða innheimtumaður hefur grun um, að 
skilríki þau, sem um getur í 7. gr., séu röng, skal hann rannsaka farm skipsins, áður en það er 
afgreitt eða það lætur frá landi, eða á annan hátt útvega þær skýrslur, sem með þarf í þessu 
efni. Kostnaðinn, sem af þessu leiðir, skal skipstjóri greiða, ef skilríkin reynast röng, en ella 
ríkissjóður. 

11. gr. 

Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 

12. gr. 
Ríkisbókhaldið skal annast gerð sérstakra heildarskýrslna um ráðstöfun tekna af út- 

flutningsgjaldi, sem birta skal eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. Skýrslur þessar skulu þannig
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gerðar, að auðvelt sé að fá yfirsýn yfir allar greiðslur til verkefna samkvæmt 3. gr. laga 
þessara. 

13. gr. 

Ráðherra er heimilt að setja með reglugerð frekari fyrirmæli um framkvæmd þessara 

laga. 

14. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. maí 1982 og taka til allra afurða samkvæmt lögum þessum, sem 

út verða fluttar frá sama tíma. Jafnframt fellur úr gildi 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða í 
lögum nr. 5 13. febrúar 1976 um útflutningsgjald af sjávarafurðum. 

Gjört í Reykjavík, 30. apríl 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

11. maí 1982. Nr. 44. 

LÖG 
um breytingu á lögum nr. 68 10. okt. 1967, um Iðnlánasjóð, sbr. lög nr. 42 16. apríl 1971, lög 

nr. 50 25. apríl 1973, lög nr. 68 21. maí 1974, lög nr. 44 16. maí 1977 og lög nr. 59 31. maí 

1979, um breytingu á þeim lögum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gr. 

Í 1. mgr. 1 tl.5. gr. komi „0,05%“ í stað „0,5%“. 

2. gr. 

1. mgr. 11. gr. hljóði þannig: 

Upphæð lána má nema allt að 70 af hundraði kostnaðarverðs, enda sé það, að dómi 

sjóðsstjórnarinnar, ekki hærra en eðlilegt má teljast, samkvæmt verðlagi á hverjum tíma. 

3. gr. 

14. gr. hljóði þannig: 
Lánstími má eigi vera lengri en 25 ár. Lán til vélakaupa skulu þó ekki vera lengri en til 

10 ára, nema sérstakar ástæður mæli með og örugg trygging fyrir hendi, að mati sjóðs- 

stjórnar. Stjórn Iðnlánasjóðs ákveður að öðru leyti lánskjör með þeirri undantekningu þó er 

greinir í 15. gr. 

4. gr. 
7. og 8. gr. laganna falli niður. Töluröð greina breytist í samræmi við það.
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Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða: 
Álagning iðnlánasjóðsgjalds samkvæmt 1. gr. skal koma til framkvæmda á árinu 1983 á 

gjaldstofn ársins 1982. 

Gjört í Reykjavík, 11. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 
  

Hjörleifur Guttormsson. 

Nr. 45. 11. maí 1982. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 18 11. maí 1977, um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

l. gr. 

1. tl. 3. gr. laganna breytist svo sem hér segir: 
Í stað orðanna „jafnvirði 13.2 milljóna bandaríkjadollara í íslenskum krónum“ komi: 

jafnvirði 19 milljóna bandaríkjadollara í íslenskum krónum. 

2. gr. 

Við 3. gr. bætist nýr töluliður, 8. tl., sem hljóði svo: 

Að veita sjálfskuldarábyrgð fyrir 55% af láni, er félagið tekur og í heild nemur allt að 6 

milljónum bandaríkjadollara eða jafngildi þess í annarri mynt, ásamt vöxtum. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 11. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 
  

Hjörleifur Guttormsson.
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LÖG 
um rétt manna til að kalla sig iðnfræðinga. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gr. 

Rétt til að kalla sig iðnfræðinga eða nota heiti sem felur í sér orðið iðnfræðingur hafa 
þeir einir hér á landi sem lokið hafa fullnaðarpróti í iðnfræði frá Tækniskóla Íslands eða hafa 
fengið til þess leyfi ráðherra. 

Engum má veita leyfi það sem um ræðir í 1. mgr. þessarar greinar nema hann hafi lokið 
sambærilegu námi og iðnfræðingar frá Tækniskóla Íslands. 

Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. þessarar greinar má veita mönnum sem starfað hafa sem 

iðnfræðingar eigi skemur en sex ár leyfi til þess að kalla sig iðnfræðinga, enda þótt þeir 
fullnægi eigi prófskilyrðum þeim sem þar greinir. 

2. gr. 
Áður en leyfi skv. 1. gr. er veitt skal leita álits Iðnfræðingafélags Íslands. 

Réttur til að kalla sig iðnfræðing skv. 1. og 2. mgr. 1. gr. gildir frá þeim tíma er 
iðnfræðingur lauk fullnaðarprófi í grein sinni. 

3. gr. 

Brot gegn lögum þessum varða sektum. Sektirnar renna í ríkissjóð. 
Mál út af brotum gegn lögum þessum sæta meðferð opinberra mála. 

4. gr. 

Ráðherra er heimilt að setja með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara. 

5. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 11. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 
  

Hjörleifur Guttormsson. 

Endurprentað blað. 
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 73/1980, um tekjustofna sveitarfélaga. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gr. 

3. málsgr. 5. gr. laganna orðist svo: 

Skylt er sveitarstjórn að lækka eða fella niður fasteignaskatt, sem efnalitlum elli- og 

örorkulífeyrisþegum er gert að greiða. Sama gildir um slíka lífeyrisþega, sem ekki hafa 

verulegar tekjur umfram elli- og örorkulífeyri. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 11. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 

  

Svavar Gestsson. 

Nr. 48. RN 11. maí 1982. 

LÖG 

um kirkjuþing og kirkjuráð íslensku þjóðkirkjunnar. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍsLanDs 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

I KAFLI 

Um kirkjuþing þjóðkirkjunnar. 

1. gr. 

Kirkjuþing þjóðkirkjunnar fjallar um sameiginleg málefni þjóðkirkjunnar að eigin 

frumkvæði og leysir úr þeim málum. sem til þingsins er vísað af hálfu biskups, kirkjuráðs, 

Alþingis og kirkjumálaráðherra. 

Kirkjuþing skal halda ár hvert. að jafnaði í október. og starta allt að 10 dögum. 

Kirkjuþing og kirkjuráð vinna að því að efla íslenska kristni og styðja að trúar- og 

menningaráhrifum þjóðkirkjunnar í þjóðlífinu. 

2. gr. 

Á kirkjuþingi eiga sæti 20 kjörnir þingfulltrúar. Eru 18 kjörnir í 8 kjördæmum, Í kýs 

guðfræðideild Háskóla Íslands og Í guðfræðingar, er vinna í þágu þjóðkirkjunnar að sér-
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stökum verkefnum. Enn fremur eiga sæti á kirkjuþingi biskup og kirkjumálaráðherra eða 

fulltrúi hans. Vígslubiskupar og kirkjuráðsmenn eiga rétt á fundarsetu og hafa málfrelsi og 

tillögurétt, en atkvæðisrétt hafa þeir ekki, nema þeir séu jafnframt kjörnir þingfulltrúar. 

3. gr. 

Kjördæmi til kirkjuþingskosninga eru þessi: 

I. Reykjavíkurprófastsdæmi. 

2. Kjalarnessprófastsdæmi. 

3. Borgarfjarðar-, Snæfellsness- og Dalaprófastsdæmi. 

4. Barðastrandar- og Ísafjarðarprófastsdæmi. 

5. Húnavatns- og Skagafjarðarprótastsdæmi. 

-6. Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi. 

7. Múla- og Austfjarðaprótastsdæmi. 

8. Skaftafells-, Rangárvalla- og Árnesprófastsdæmi. 

Í hverju þessara kjördæma skulu kosnir tveir kirkjuþingsmenn. prestur og leikmaður, 

þó svo að kjósa skal fjóra kirkjuþingsmenn, tvo presta og tvo leikmenn, í |. kjördæmi, sbr. 4. 

og 5. gr. 

4. gr. 

1. Prófastar og prestar, sem ábyrgð hafa á prestakalli innan hvers kjördæmis, kjósa úr 

sínum hópi einn kirkjuþingsmann fyrir kjördæmið og tvo varamenn, nema í 1. kjördæmi. þar 

sem kjósa skal tvo kirkjuþingsmenn og fjóra til vara. 

2. Kennarar guðfræðideildar Háskóla Íslands, sem eru í föstum embættum eða störfum 
(prófessorar, dósentar, lektorar), enda séu þeir guðfræðikandídatar, kjósa einn kirkju- 
þingsmann úr sínum hópi og tvo til vara. 

3. Guðfræðingar og prestar, sem eru fastráðnir til sérstakra verkefna innan þjóðkirkj- 

unnar án þess að bera ábyrgð á prestakalli, svo og biskupsritari og rektor Skálholtsskóla, 

enda séu þeir guðfræðingar, kjósa einn kirkjuþingsmann úr sínum hópi og tvo til vara, eftir 

því sem nánar segir í reglugerð. 

9. gr. 

Sóknarnefndarmenn og safnaðarfulltrúar hvers kjördæmis kjósa úr sínum hópi einn 

kirkjuþingsmann og tvo til vara, þó svo að í 1. kjördæmi skal kjósa tvo kirkjuþingsmenn og 
fjóra til vara. 

| 6. gr. 

Kjörstjórn skipa þrír menn. Kirkjumálaráðherra tilnefnir formann og varaformann, og 

skulu þeir vera lögfræðingar. Biskup tilnefnir annan kjörstjórnarmánn og varamann hans, en 
hinn þriðja kýs kirkjuráð og varamann hans. Tilnefning er til fjögurra ára í senn, í fyrsta 

skipti til ársloka 1985, og skal fara fram þegar ettir gildistöku laga þessara. 

7. gr. 

Kosið skal til kirkjuþings á árinu 1982 og síðan á 4 ára fresti, sbr. 10. gr. 

Kjörstjórn semur kjörskrá í byrjun þess árs. sem kjósa skal. Á hún að liggja frammi í 4 

vikur á biskupsstofu eða öðrum stað eða stöðum, sem kjörstjórn ákveður, eftir því sem 

nánar segir í auglýsingu kjörstjórnar. Hún úrskurðar kærur út af kjörskrá og gengur endan- 

lega frá henni. 
8. gr. 

I. Eigi síðar en 1. apríl ár það, sem kjósa skal, sendir kjörstjórn þeim, sem kosningar- 
rétt eiga, nauðsynleg kjörgögn: auðan kjörseðil, óáritað umslag, eyðublað fyrir yfirlýsingu 

kjósanda um það, að hann hafi kosið, og umslag með utanáskrift kjörstjórnar. Þá skal fylgja 

leiðbeining um það, hvernig kosning fari fram. Greina skal glögglega, fyrir hvaða tíma 
kjörseðill skuli hafa borist kjörstjórn.
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2. Kjósandi utan Í. kjördæmis ritar nafn þess, sem hann vill kjósa aðalmann, svo og 

nöfn tveggja varamanna, á kjörseðilinn, setur hann í óáritaða umslagið, sbr. 1. málsgr., og 

lokar því, útfyllir eyðublaðið og undirritar og leggur gögnin í áritaða umslagið og sendir 

kjörstjórn það í ábyrgðarpósti. Í 1. kjördæmi gildir hið sama, en þar kýs kjósandi þó tvo 

aðalmenn og svo fjóra varamenn. 
3. Kjörgögn til presta og leikmanna skulu vera sín með hvorum litnum. Kjörgögnum til 

leikmanna fylgi kjörskrá. 

9. gr. 

I. Kjörstjórn telur atkvæði að loknum skilafresti, sbr. 1. málsgr. 8. gr., og úrskurðar 
þau. 

2. Sá er kjörinn aðalmaður, sem flest fær atkvæði sem aðalmaður, og þeir tveir í 1. 
kjördæmi, sem flest fá atkvæði. Sá er kjörinn 1. varamaður, sem flest fær atkvæði sem 
varamaður að viðbættum þeim atkvæðum, sem hann hlaut sem aðalmaður, en sá 2. vara- 

maður, sem næstflest fær atkvæði, talin með sama hætti, og gegnir hinu sama með 3. og 4. 
varamann í 1. kjördæmi. Hljóti tveir eða fleiri jöfn atkvæði, ræður hlutkesti, og gildir það 
einnig um röð varamanna, ef því er að skipta. 

3. Kjörstjórn gefur út kjörbréf til þingfulltrúa, aðalmanna og varamanna, og skal röð 

varamanna greind sérstaklega. 

10. gr. 

Kjörtímabil hinna kjörnu þingfulltrúa er 4 ár. 

Ef kirkjuþingsmaður andast á tímabilinu eða verður vanhæfur til þingsetu eða getur 

ekki sótt þing, taka varamenn þess kjördæmis við eftir röð. 

Il. gr. 

Kærur út af kosningu til kirkjuþings skulu hafa borist kjörstjórn eigi síðar en 4 vikum 

eftir að fresti lauk til að skila atkvæðum. sbr. 1. málsgr. 8. gr. Leggur hún þær fyrir kirkju- 

þing til úrskurðar ásamt athugasemdum sínum. 

12. gr. 

Biskup er forseti kirkjuþings. Kirkjuþing kýs á fyrsta fundi sínum |. og 2. varaforseta og 
tvo skrifara. 

Afl atkvæða ræður úrslitum mála, nema þingsköp kirkjuþings mæli annan veg. Í þing- 

sköpum, er kirkjuþing setur sér, skal m.a. mælt fyrir um framlagningu, meðferð og af- 

greiðslu mála svo og um nefndarskipanir. 

13. gr. 

Kirkjuþing hefir ráðgjafaratkvæði og tillögurétt um öll þau mál. er kirkju, klerkastétt og 
söfnuði landsins varða og heyra undir svið löggjafarvaldsins eða sæta úrskurði forseta 

Íslands. 
Það hefir og rétt til að gera samþykktir um innri málefni kirkjunnar, guðsþjónustu, 

helgisiði, skírn, fermingar, veitingu sakramenta og önnur slík. Þær samþykktir eru þó eigi 

bindandi, fyrr en þær hafa hlotið samþykki prestastefnu og biskups. 

ld. gr. 

Kirkjuþingsmenn fá greidda úr ríkissjóði dagpeninga og ferðakostnað. Kýs kirkjuþing 

þingfararkaupsnefnd, sem endurskoðar reikninga kirkjuþingsmanna, en kirkjumálaráðherra 

úrskurðar þá, og ákveður upphæð dagpeninga.
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Il. KAFLI 

Um kirkjuráð þjóðkirkjunnar. 

IS. gr. 

Kirkjuráð þjóðkirkjunnar er skipað fimm mönnum, biskupi, sem er forseti þess, og 

fjórum mönnum, tveimur guðfræðingum og tveimur leikmönnum, sem kirkjuþing kýs. og 

skulu varamenn kosnir með sama hætti. Kosið skal í kirkjuráð á fyrsta kirkjuþingi, að 

aflokinni kosningu. Eru kirkjuráðsmenn kjörnir til loka kjörtímabils kirkjuþingsmanna. 

Kirkjuráð kýs sér varaforseta, en biskupsritari, er ritari kirkjuráðs. 

16. gr. 
I. Kirkjuráð fer með framkvæmd sameiginlegra málefna þjóðkirkjunnar, þ. á m. 

verkefna, sem lög og stjórnvaldsreglur ætla því, og erinda, sem vísað er til þess af hálfu 

kirkjuþings, biskups, Alþingis. kirkjumálaráðherra, héraðsfunda sóknarnefnda eða starfs- 

manna sókna eða þjóðkirkjunnar. 

2. Biskup undirbýr ásamt kirkjuráði fundi kirkjuþings og fylgir eftir samþykktum þess. 
Kirkjuráð getur átt frumkvæði að samningu lagafrumvarpa og stjórnvaldsreglna um málefni 
þjóðkirkjunnar. Kirkjumálaráðherra leitar umsagnar og tillagna þess um lagafrumvörp um 

þessi efni, er hann hyggst flytja á Alþingi, svo og um drög að stjórnvaldsreglum um kirkju- 
mál, er hann hyggst setja. 

3. Kirkjuráð undirbýr af hálfu þjóðkirkjunnar tillögur til fjárveitinga til kirkjunnar á 

fjárlögum og leitar af því efni tillagna frá kirkjuþingi og aðiljum, sem fjalla um fjármál 
kirkjunnar. 

4. Kirkjuráð hefir á hendi umsjá og stjórn kristnisjóðs, sbr. 23. gr. laga nr. 35/1970, og 
ráðstafar öðru því fé, sem veitt er af opinberri hálfu til kirkjulegrar starfsemi. Kirkjuráð hefir 

forræði og forsjá um Skálholtsstað, svo sem greinir í lögum nr. 32/1963, og hefir þau afskipti 
af málefnum Skálholtsskóla, er greinir í lögum nr. 31/1977. 

17. gr. 

Biskup kveður kirkjuráð til fundar, þegar þurfa þykir, og jafnan, þegar tveir kirkju- 
ráðsmenn óska þess. Hann undirbýr fundi ráðsins. 

Kirkjumálaráðuneytið úrskurðar reikninga kirkjuráðs, sem greiddir eru úr ríkissjóði, 
þ. á m. framlagðan kostnað og dagpeninga. 

III. KAFLI 

Gildistaka, stjórnvaldsreglur og brottfallin lög. 

18. gr. 

Kirkjumálaráðherra getur að fengnum tillögum biskups, kirkjuþings og kirkjuráðs, sett 

reglugerð um framkvæmd laga þessara. 

19. gr. 
Lög þessi taka þegar gildi. Frá sama tíma falla úr gildi lög nr. 43/1957, sbr. lög nr. 

109/1970 um breytingu á þeim. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Á árinu 1982 semur kjörstjórn, þegar eftir að hún hefir verið skipuð, kjörskrá, sbr. 7. 

gr., og sendir þeim, sem greinir í 8. gr., kjörgögn svo fljótt sem auðið er. Að því skal stefnt,
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að kosningarúrslit liggi fyrir eigi síðar en 15. ágúst 1982. Frumreglugerð um kosningarrétt til 

kirkjuþings 1982 getur kirkjumálaráherra sett að fengnum tillögum biskups og kirkjuráðs. 

Gjört í Reykjavík, 11. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 

  

Friðjón Þórðarson. 

Nr. 49. 11. maí 1982. 

LÖG 

um breytingu á lögum um íslenskan ríkisborgararétt nr. 100 23. des. 1952. 

HANDHAFAR vaLDs FORSETA ÍsLANDSs 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

Í. gr. 

1. grein |. málsgr. orðist þannig: 
Barn öðlast íslenskt ríkisfang við fæðingu: 

1. ef það er skilgetið og faðir þess eða móðir er íslenskur ríkisborgari, 
2. ef það er óskilgetið og móðir þess er íslenskur ríkisborgari. 

2. gr.“ 
Inn í lögin bætist ný grein, 2. gr. a, svohljóðandi: 

Erlent barn, sem með leyfi íslenskra stjórnvalda hefur verið ættleitt af hjónum, sem bæði 
eru íslenskir ríkisborgarar, eða af einstaklingi, sem er íslenskur ríkisbórgari, og sem ásamt 

ættleiðendum (ættleiðanda) á lögheimili hér á landi, öðlast íslenskt ríkisfang ef ættleiðendur 
(ættleiðandi) tilkynna dómsmálaráðuneytinu skriflega þá ósk sína, áður en barnið nær 7 ára 
aldri. Öflun ríkisfangs samkvæmt þessari grein fær gildi er staðfesting á því er gefin út. 

3. gr. 
3. grein 1. málsgr. orðist þannig: 

Útlendingur, sem átt hefur lögheimili hér á landi samfleytt frá því að hann náði 16 ára 
aldri og að auki hefur búið hér áður eigi skemur en 5 ár samanlagt, öðlast íslenskt ríkisfang 
með því að tilkynna dómsmálaráðuneytinu skriflega þá ósk sína, eftir að hann hefur náð 21 
árs aldri, en innan fullnaðs 23 ára aldurs. Eigi hann hvergi ríkisfang eða sanni, að hann muni 
missa erlends ríkisfangs síns er hann öðlast íslenskt ríkisfang, getur hann gefið yfirlýsingu 
þessa, þegar hann er fullra 18 ára, enda hafi hann, þegar yfirlýsingin er gefin, átt lögheimili 
hér á landi síðustu 5 árin og að auki búið hér áður eigi skemur en 5 ár samanlagt. 

d. gr. 

5. grein orðist þannig: 
Fái einhver ríkisfang, samkvæmt 3. og 4. gr., og öðlast þá jafnframt skilgetin ógift börn 

hans undir 18 ára aldri, sem eiga lögheimili hér á landi, ríkisfangið. Þetta nær þó eigi til
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barna, sem eftir hjúskaparslit foreldranna eða skilnað þeirra að borði og sæng eru falin 

forráðum hins foreldrisins. 

Ákvæði 1. málsliðs Í. málsgreinar gildir með sama hætti um samband óskilgetins barns 

og móður þess, nema faðir þess sé útlendingur og hann hafi forráð barnsins. 

5. gr. 

7. grein 4. tölul. fellur niður. 

6. gr. 

8. grein 2. málsgr. orðist þannig: 
Nú missir einhver íslensks ríkisfangs samkvæmt þessari grein, og missa þá einnig börn 

hans íslensks ríkisfangs, sem þau hafa öðlast á grundvelli ríkisfangs hans, nema þau við það 
verði ríkisfangslaus. 

7. gr. 

Á eftir 1. málsgr. 9. greinar kemur ný málsgr., svohljóðandi: 

Eigi verður þeim neitað um að verða leystur undan þegnskyldu, sem er erlendur ríkis- 
borgari og á lögheimili erlendis. 

8. gr. 

Inn í lögin bætist ný grein, 9. grein a, svohljóðandi: 
Ákveða má með samningi við önnur ríki, að ákvæði 2. og 3. málsgreinar komi til 

framkvæmda.Orðið samningsríki í þessari grein á við það eða þau ríki, sem slíkur samningur 
er gerður við. 

Íslenskur ríkisborgari, sem við fæðingu hefur einnig orðið ríkisborgari í samningsríki, 

missir íslensks ríkisfangs er hann nær aldursmarki, sem ákveðið er í samningnum, og má ekki 
vera lægra en 19 ár og ekki hærra en 22 ár, hafi hann síðustu 5 árin átt lögheimili í því 
samningsríki. 

Missi einhver ríkisfangs samkvæmt 2. málsgrein missa einnig börn hans ríkisfangsins, ef 
þau leiða það af ríkisfangi hans, nema þau verði við það ríkisfangslaus. 

Sá sem misst hefur íslensks ríkisfangs samkvæmt þessari grein og hefur æ síðan verið 

ríkisborgari í samningsríki, öðlast ríkisfang að nýju, ef hann tilkynnir dómsmálaráðuneytinu 
skriflega þá ósk sína, enda hafi hann þá fengið að nýju lögheimili hér á landi. Akvæðin í 2. 
málsl. 4. greinar og í 5. grein eiga hér við með samsvarandi hætti. 

9. gr. 

Inn í lögin bætist ný grein, 9. grein b, svohljóðandi: 

Ákveða má, með samningi við Danmörku, Finnland, Noreg og Svíþjóð, að eitt eða fleiri 

ákvæðanna í A —C. hér á eftir, skuli fá gildi. Orðin norrænt samningsríki í greininni eiga við 

það eða þau ríki, sem gerður er við slíkur samningur. 

A. Þegar beitt er 3. grein skal meta lögheimili í norrænu samningsríki til 16 ára aldurs til 
jafns við lögheimili hér á landi. Þó skal sá, sem hlut á að máli, hafa átt lögheimili hér á landi 

síðustu S árin, þegar yfirlýsing er gefin. 
Þegar beitt er 4. grein skal meta lögheimili í norrænu samningsríki til 12 ára aldurs til 

jafns við lögheimili hér á landi. 

Þegar beitt er 8. grein skal meta lögheimili í norrænu samningsríki í minnst 7 ár til jafns 

við lögheimili hér á landi. 
B. Ríkisborgari í norrænu samningsríki, sem 
hefur öðlast ríkisborgararétt þar með öðrum hætti en með lögum eða samsvarandi hætti, 
hefur náð 18 ára aldri, 
hefur átt lögheimili hér á landi síðustu 7 árin, og F
S
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4. hefur ekki á því tímabili verið dæmdur til refsivistar eða til að sæta öryggisgæslu eða 

hælisvist samkvæmt ákvæðum almennra hegningarlaga, öðlast íslenskt ríkisfang með því 

að tilkynna dómsmálaráðherra skriflega þá ósk sína. Ákvæði 5. greinar eiga hér við. 
C. Sá sem misst hefur íslensks ríkisfangs, og hefur síðan óslitið verið ríkisborgari í 

norrænu samningsríki, öðlast ríkisfang að nýju með því að tilkynna dómsmálaráðuneytinu 
skriflega þá ósk sína, enda hafi hann þá fengið lögheimili hér á landi. Ákvæði 5. greinar eiga 

hér við. 
10. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1982. 

Barn, sem er fætt 1. júlí 1964 eða síðar, og hefði öðlast íslenskt ríkisfang, ef ákvæði 1. 

greinar Í. málsgr. 1. tölul. hefðu verið í gildi við fæðingu barnsins, fær íslenskt ríkisfang er 
móðir þess gefur um það skriflega yfirlýsingu til dómsmálaráðuneytisins eigi síðar en 30. júní 

1985, og þó því aðeins að móðirin sé íslenskur ríkisborgari, þegar yfirlýsingin er gefin, og 

barnið þá innan 18 ára aldurs. Til 31. desember 1982 má þó gefa slíka yfirlýsingu, þó að 

barn, sem fætt er á tímabilinu 1. júlí—31. desember 1964 sé orðið 18 ára, þá er yfirlýsingin 

er gefin. Barn, sem orðið er 15 ára þegar yfirlýsingin er gefin, þarf að lýsa samþykki sínu, svo 

að hún sé gild. 
Gjört í Reykjavík, 11. maí 1982. 

  

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 

Friðjón Þórðarson. 

Nr. 50. 11. maí 1982. 

LÖG 
um breyting á lögum um fangelsi og vinnuhæli, nr. 38 24. apríl 1973. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gr. 

12. gr. laga um fangelsi og vinnuhæli orðist svo: 

Starfslið þeirra stofnana, þar sem afplánun refsingar fer fram, skiptist í almennt gæslu- 

og þjónustulið og sérlært starfslið. 

Við hverja stofnun skulu starfa hæfilega margir fangaverðir til þess að gæsla sé örugg að 
mati ráðherra. Þar skal starfa sérlært starfslið sem veitir þjónustu á sviði læknisfræði, sál- 
fræði, félagsmála svo og skal þar vera kostur á þjónustu prests. Nánari ákvæði um slíka 
sérhæfða þjónustu skal setja í reglugerð. Einnig skal ákveða í reglugerð skilyrði til þess að 
vera ráðinn til starfa við fangagæslu. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 11. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.)   

Friðjón Þórðarson.
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LÖG 
um breytingu á lögum nr. 58 4. júní 1981, um lagmetisiðnað og Þróunarsjóð 

lagmetisiðnaðarins. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

l. gr. 

Í stað „31. desember 1982“ í 13. gr. kemur: 31. desember 1983. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 11. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 
  

Hjörleifur Guttormsson. 

11. maí 1982. Nr. 52. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 56/1978, um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta 
viðskiptahætti, sbr. lög nr. 13/1979, um breyting á þeim lögum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA Ísuanns 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gr. 

, A. 
Í stað orðsins „samkeppnisnefndar'““ í 1. mgr. 3. gr. laganna komi orðin: þriggja manna 

nefndar. 

B. 
Á eftir 3. mgr. 3. gr. laganna komi tvær nýjar mgr. er orðist svo: 

Verðlagsstjóri er formaður þriggja manna nefndar. Viðskiptaráðherra skipar aðra 

nefndarmenn, annan skv. tilnefningu Alþýðusambands Íslands og hinn skv. tilnefningu 

Vinnuveitendasambands Íslands og skulu þeir ekki eiga sæti í verðlagsráði. 

Varaformaður þriggja manna nefndar er varaverðlagsstjóri. Aðrir varamenn skulu 
skipaðir á sama hátt og um getur í 4. mgr. greinar þessarar. Nefndarmenn skulu skipaðir til 
sama tíma og verðlagsráðsmenn.
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2. gr. 

1. mgr. 4. gr. laganna orðist svo: 
Verðlagsráð getur fjallað um öll þau mál er lög þessi taka til og er ákvörðunarvald skv. 

lögunum í höndum ráðsins. Þriggja manna nefndin undirbýr mál sem lögð skulu fyrir verð- 
lagsráð. Nefndinni er jafnframt heimilt að taka ákvarðanir til bráðabirgða um einstök mál 

sem þurfa skjótrar úrlausnar við, enda samþykki allir nefndarmenn þær ákvarðanir. Ef slíkar 
ákvarðanir hljóta eigi samþykki verðlagsráðs á næsta fundi ráðsins falla þær sjálfkrafa úr 

gildi. Verðlagsráð getur að meira eða minna leyti falið þriggja manna nefndinni og verðlags- 
stofnun ákvörðunarvald sitt eftir afmörkuðum reglum, sem ráðið setur. 

3. gr. 

A. 
Í stað orðsins „samkeppnisnefnd“ í 1. ml. 2. og 3. mgr. 14. gr., 2. mgr. 16. gr., 2. mgr.,3. 

mgr. og 1. ml. 4. mgr. 19. gr., 1. mgr. 24. gr., 1. ml. 1. mgr. og 1. og 2. ml. 3. mgr. 25. gr., 38. 

gr., 1. ml. 3. mgr. 43. gr. og 48. gr. laganna komi orðið: verðlagsráð. Í stað orðsins „sam- 
keppnisnefndar“ í 1. mgr. 51. gr. komi: þriggja manna nefndar. 

B. 
Orðið „samkeppnisnefndar“ verði fellt niður úr 46. gr., og orðin „„og samkeppnisnefnd- 

ar“ úr Í. ml. 2. mgr. og 4. mgr. 47. gr. laganna. 

C. 
18. gr. laganna orðist svo: 
Verðlagsráð getur ákveðið að verði og álagningu, sem ákveðin hefur verið af markaðs- 

ráðandi fyrirtækjum eða með samningum eða samþykktum, megi ekki breyta án leyfis 
ráðsins. 

D. 
Síðasti ml. 4. mgr. 19. gr. laganna orðist svo: 

Reynist samkeppni þá enn ófullnægjandi getur verðlagsráð beitt ákvæðum 8. gr. 

E. 
2. mgr. 21. gr. falli niður. 

4. gr. 

8. gr. laganna, sbr. 59. gr. laga nr. 13/1979, orðist svo: 

Þær samþykktir um hámarksálagningu, hámarksverð og aðra verðlagningu, sem í gildi 

eru þegar lög þessi koma til framkvæmda, skulu gilda áfram. Verðlagsráð getur tekið 

ákvarðanir um breytingar á þessum samþykktum og þegar samkeppni er að mati ráðsins 
nægileg til þess að tryggja æskilega verðmyndun og sanngjarnt verðlag, getur það fellt 

verðlagningu á vöru og þjónustu undan verðlagsákvæðum. 

Nú hafa verðlagsákvæði verið afnumin og getur verðlagsstofnun þá skyldað hlutað- 
eigandi aðila til að tilkynna stofnuninni verðhækkanir. Nú er samkeppni takmörkuð að mati 

verðlagsráðs á sviði þar sem verðlagning er ekki undir verðlagsákvæðum, eða samkeppni er 
ekki nægileg til að tryggja sanngjarnt verðlag eða horfur eru á ósanngjarnri þróun verðlags 
og álagningar, og getur þá ráðið ákveðið eftirtaldar aðgerðir til að ná því takmarki sem um 

ræðir í Í. gr.: 
1. Hámarksverð og hámarksálagningu. 

2. Gerð verðútreikninga eftir nánar ákveðnum reglum. 
3. Verðstöðvun í allt að sex mánuði í senn. 
4. Setningu annarra reglna um verðlagningu og viðskiptakjör sem verðlagsráð telur nauð- 

synlegar hverju sinni.
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5. gr. 

A. 
Við 45. gr. laganna bætist tvær nýjar mgr.: 
Þeim aðilum, sem flytja inn vörur til endursölu, er skylt að senda verðlagsstofnun verð- 

útreikninga yfir þær vörur sem þeir flytja inn og skulu útreikningar hafa borist stofnuninni 
eigi síðar en 15 dögum eftir að vara er tollafgreidd. Verðlagsstofnun getur veitt undanþágu 
frá ákvæðum þessarar mgr. 

Óheimilt er að hefja sölu á vöru, sem er háð verðlagsákvæðum, fyrr en söluverð hennar 

hefur verið staðfest af verðlagsstofnun. Einnig er óheimilt að hefja sölu á öðrum vörum fyrr 

en verðútreikningur er kominn til verðlagsstofnunar. 

B. 
Við 53. gr. laganna bætist ný mgr. sem orðist svo: 
Það skal talið fullframið brot gegn ákvæðum 4. mgr. 45. gr. um skil á verðútreikningum 

til verðlagsstofnunar, ef liðnir eru 15 dagar frá tollafgreiðslu vara, sem skylt er að skila 

verðútreikningum fyrir, og skyldunni hefur ekki verið fullnægt. 

6. gr. 

Orðin „5 000 — 20 000 kr.“ í 1. mgr. 49. gr. laganna falli niður. 

1. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu skal fella texta þeirra inn í lög nr. 56/1978, um 

verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, sbr. lög nr. 13/1979, og gefa þau út 

svo breytt. 

Gjört í Reykjavík, 11. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

11. maí 1982. Nr. 53. 

LÖG 
um aukningu hlutafjár í Kísiliðjunni h.f. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gr. . 

Ríkisstjórninni er heimilt að yfirtaka kröfur að jafnvirði allt að 1,3 milljóna banda- 
ríkjadollara í íslenskum krónum á hendur Kísiliðjunni h.f. og leggja þá fjárhæð fram til 

aukningar hlutafjár ríkissjóðs í Kísiliðjunni h.f. 

Ákvæði 5. mgr. 4. gr. laga nr. 80 15. ágúst 1966 um kísilgúrverksmiðju við Mývatn 

gilda ekki um þau hlutabréf í Kísiliðjunni, sem ríkissjóður fær við yfirtöku nefndra krafna.
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Lög þessi öðlast þegar gildi: 

Gjört í Reykjavík, 11. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 
  

Hjörleifur Guttormsson. 

Nr. 54. 11. maí 1982. 

LÖG 
um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari breytingum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA Ístanps 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

l. gr. 

1. 43. gr. stafliður h) orðist þannig: 

Óhjákvæmilegan ferðakostnað samlagslæknis til þeirra samlagssjúklinga, sem ekki 
eru ferðafærir sökum sjúkdóms síns, þó þannig að samlagsmaður greiði ávallt 20 kr. 
fyrir hverja ferð. Þetta gildir þó ekki á svæðum þar sem í gildi er númerasamningur um 
læknishjálp. 

2. 43. gr. stafliður i) orðist þannig: 
Óhjákvæmilegan flutningskostnað sjúks manns í sjúkrahús innanlands að '7/s 

hlutum, enda sé flutningsþörf svo bráð og heilsu hins sjúka svo varið að hann verði ekki 
fluttur eftir venjulegum farþega- og flutningsleiðum. Þó greiði samlagssjúklingur aldrei 
meira en 500 kr. Sjúkraflutningur innanbæjar greiðist þó ekki og frá kostnaði við 

sjúkrabifreið dregst kostnaður vegna fyrstu 10 km. Sömu reglur skulu gilda um flutning 

sjúks manns úr sjúkrahúsi til heimilis eða dvalarstaðar, enda verði hann ekki fluttur eftir 

venjulegum farþegaflutningsleiðum. Sé fylgd nauðsynleg greiðast '/s af fargjaldi fylgd- 

armanns jafnvel þó að um áætlunarferð sé að ræða. 
Flutningskostnaður milli sjúkrahúsa greiðist að fullu af því sjúkrahúsi, sem sendir 

sjúkling, nema um sé að ræða flutning milli sjúkrahúsa í sama sveitarfélagi og heilsu 
sjúklings sé þannig varið að hann geti notað venjulegar farþegaflutningsleiðir. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 11. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L. S.) 

  

Svavar Gestsson.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 52/1975, um Viðlagatryggingu Íslands. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍsLaNDs 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gr. 
5. gr. orðist svo: 

Eftirtalin verðmæti er skylt að tryggja: 
a. Allar húseignir og lausafé, þar með taldar vörubirgðir, vélar og tæki, enda séu þessi 

verðmæti brunatryggð hjá vátryggingarfélagi eða stofnun, sem starfsleyfi hefur hér á 
landi. Tryggingarskyldan nær einnig til lausafjár, sem tryggt er almennri samsettri 
tryggingu, er innifelur brunatryggingu, enda flokkist slík trygging undir eignatryggingar 
samkvæmt skilgreiningu tryggingaeftirlitsins. Þó skulu þær tryggingar, er flokkast undir 
svo nefndar „ALL RISKS“ tryggingar eða einstakar sértryggingar, ekki falla undir 

viðlagatrygginguna, nema með sérstöku samþykki stjórnar stofnunarinnar. Tryggja skal 
allt ræktað land og lóðir, sem metin eru af Fasteignamati ríkisins. 

b. Neðangreind mannvirki: 
Hitaveitur. 
Vatnsveitur. 
Skolpveitur. 
Hafnarmannvirki. 
Brýr. 

Raforkuvirki, þar með talin dreifikerfi, stíflur og veitumannvirki. 
Sími og önnur fjarskiptakerfi, þar með talin dreifikerfi hljóðvarps, sjónvarps og flug- 
þjónustu. 

Heimilt skal stjórn stofnunarinnar, að fengnu samþykki ráðherra, að ákveða að stofn- 
unin taki að sér að tryggja önnur verðmæti en þau, sem falla undir skyldutrygginguna 
samkvæmt a- og b-lið hér að framan. 

2. gr. 

6. gr. orðist svo: 
Vátryggingarfjárhæðir skulu ákveðnar þannig: 

a. Öll verðmæti, sem brunatryggð eru, skulu tryggð fyrir sömu fjárhæð og brunatryggingin 

nemur á hverjum tíma. 

b. Ræktað land og lóðir skulu tryggð fyrir þá fjárhæð, sem þau eru skráð á hjá Fasteigna- 

mati ríkisins á hverjum tíma. 
c. Mannvirki, sem tryggð eru samkvæmt b-lið 5. greinar, skulu tryggð fyrir áætlað endur- 

byggingarverð. 

d. Verði heimildarákvæði $. greinar notað skulu verðmæti, sem tryggð verða, tryggjast á 

raunvirði. 

3. gr. 

7. gr. orðist svo: 

Eigin áhætta vátryggðs skal vera 5% af hverju tjóni, þó eigi lægri fjárhæð en hér segir: 
a. Verðmæti, sem tryggð eru samkvæmt a-lið 5. greinar, lágmarksfjárhæð kr. 5.000., 
b. Verðmæti, sem tryggð eru samkvæmt b-lið 5. greinar, lágmarksfjárhæð kr. 50.000.
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c. Verðmæti, sem tryggð verða samkvæmt heimildarákvæði 5. greinar, lágmarksfjárhæð 

ákveðin hverju sinni af stjórn stofnunarinnar, innan þeirra marka, sem gilda fyrir a- og 
b-lið hér að framan. 
Ofangreindar lámarksfjárhæðir skulu umreiknast til samræmis við gildandi vísitölu 

byggingarkostnaðar á hverjum tíma. 

d. gr. 

8. gr. orðist svo: 

Árleg iðgjöld skulu vera þessi: 
Af verðmætum, sem tryggð eru samkvæmt a-lið 5. greinar, 0,25%0. 
Af verðmætum, sem tryggð eru samkvæmt b-lið 5. greinar, 0,20%0. 

c. Af verðmætum, sem tryggð verða samkvæmt heimildarákvæði 5. greinar, reiknast 
iðgjald, sem stjórn stofnunarinnar ákveður hverju sinni. 
Nú er hrein eign stofnunarinnar meiri en 2%o af áætluðum vátryggingarfjárhæðum í lok 

árs og skal þá lækka iðgjöld um helming. Verði hrein eign meiri en 3%o af áætluðum 
vátryggingarfjárhæðum í lok árs, skal innheimta iðgjalda falla niður. Fari eignin niður fyrir 

2%o af áætluðum vátryggingarfjárhæðum í lok árs, skal hefja innheimtu fullra iðgjalda að 
nýju. Fari hrein eign niður fyrir 1%0 af áætluðum vátryggingarfjárhæðum í lok árs, er stjórn 
stofnunarinnar heimilt að innheimta iðgjöld, sbr. 1. mgr., með 100% álagi þar til 2%0 
markinu er náð. 

Vátryggingarfélög þau, er brunatryggja eignir þær, sem tryggðar eru hjá stofnuninni, 
sbr. 5. gr., skulu innheimta iðgjöld til hennar ásamt brunatryggingariðgjöldum, enda skulu 
þau hafa sama gjalddaga. 

Þeir aðilar, sem leggja á og innheimta þinggjöld, skulu reikna út og innheimta iðgjöld af 
löndum og lóðum. Iðgjöld af öðrum verðmætum, sem tryggð eru, skulu reiknuð út og 

innheimt á vegum stofnunarinnar. 
Iðgjöld af tryggingum húseignar njóta lögveðréttar í hinni tryggðu húseign ásamt lóð 

eða landi, er hún stendur á. 
Um innheimtu iðgjalda með uppboði eða lögtaki skal, eftir því sem við á, fara eftir 

reglum 18. gr. laga nr. 9/1955, 6. gr. laga nr. 25/1954, sbr. 2. gr. laga nr. 37/1965 og 5. gr. 
laga nr. 59/1954, sbr. 1. gr. laga nr. 93/1965. 

Ákveða skal nánar í reglugerð um bókhald og skil á iðgjöldum frá ofangreindum inn- 
heimtuaðilum. 

S
p
 

5. gr. 

Upphaf 1. mgr. 9. gr. hljóði svo: 
Telji vátryggður að gerst hafi bótaskyldur tjónsatburður, skal hann tilkynna það stjórn 

Viðlagatryggingarinnar eða vátryggingarfélagi því, o. s. frv. 

6. gr. 
12. gr. orðist svo: gr 
Stjórn Viðlagatryggingar Íslands skal setja reglur um meðferð tjóna og möt. Við upp- 

gjör tjóna skal stjórn stofnunarinnar leita til hæfra og óvilhallra matsmanna. Heimilt er 

stjórn stofnunarinnar að fela viðkomandi tryggingarfélagi uppgjör minni háttar tjóna. Nánari 
ákvæði um skipun matsmanna, matsreglur og uppgjör tjóna skal setja með reglugerð. 

3 
7. gr. 

Í stað síðustu mgr. 13. gr. komi ný mgr. er orðist svo: 
Sömu reglur gilda um önnur tryggð verðmæti eftir því sem við á.
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8. gr. 
19. gr. orðist svo: 

Stjórn stofnunarinnar er heimilt að veita fé til rannsókna og til að styrkja framkvæmdir, 
sem ætlað er að varna tjóni af völdum náttúruhamfara. Ennfremur er stjórninni heimilt að 

veita styrki til björgunarsveita vegna starfsemi, sem viðurkennd er af Almannavörnum 

ríkisins. 

9. gr. 

I. mgr. 22. gr. orðist svo: 

Stjórnin skal semja við þau vátryggingarfélög og aðra aðila, sem annast störf fyrir 

stofnunina samkvæmt lögum þessum. Náist ekki samkomulag um þóknun fyrir slík störf, 

sker tryggingamálaráðherra úr ágreiningi. 

10. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1983. Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella 

meginmál þeirra inn í lög nr. 52/1975 og gefa þau út svo breytt. 

Gjört í Reykjavík, 14. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 

(L.S.)   
Svavar Gestsson. 

14. maí 1982. Nr. 56. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 50/1978, um vátryggingarstarfsemi. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gr. 

406. gr. laganna orðist svo: 

Fyrir 1. desember ár hvert skal tryggingaeftirlitið gera rökstudda áætlun um kostnað af 

starfsemi sinni næsta ár og um iðgjaldatekjur vátryggingarfélaganna á líðandi reikningsári 
sem álagningarstofn næsta fjárlagaárs. 

Kostnaði tryggingaeftirlitsins skal jafna á vátryggingarfélög þau, sem starfsleyfi hafa hér 
á landi skv. lögum þessum, í hlutfalli við áætlun tryggingaeftirlitsins skv. 1. mgr. 

Þegar endanlegir reikningar liggja fyrir um iðgjaldatekjur vátryggingarfélaganna skal 

álagning skv. 2. mgr. leiðrétt til lækkunar eða hækkunar. 
Gera má vátryggingarfélögum að greiða allt að 2.5%o af frumtryggingariðgjöldum og 

0.6%o af fengnum endurtryggingariðgjöldum. Gjald þetta skulu vátryggingarfélög greiða 
ársfjórðungslega fyrir fram. Tryggingamálaráðherra skal setja nánari reglur um álagningu 

gjalds þessa og innheimtu. 

Nægi þessar tekjur eigi til greiðslu kostnaðar við starfsemi tryggingaeftirlitsins, skal 
greiða það, sem á skortir, úr ríkissjóði. 

A 10
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Tryggingaeftirlitið skal senda kostnaðaráætlanir og yfirlit um álagningu til Sambands 

íslenskra tryggingafélaga, svo og ársreikninga þegar þeir liggja fyrir. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 14. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 

  

Svavar Gestsson. 

Nr. 57. 12. maí 1982. 
LÖG 

um breytingu á lögum nr. 42/1903, um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð og lögum 

nr. 53/1963, um veitingasölu, gististaðahald o. fl. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gr. 

S. gr. laga nr. 42/1903 orðist sem hér segir: 

Hver sá er rekur verslun, handiðnað eða verksmiðjuiðnað skal hlýða ákvæðum þeim, er 
hér fara á eftir, um nafn það, er hann notar við atvinnuna, og um undirskrift fyrir hana 

(firma), enda beri fyrirtækið og atvinnustarfsemi þess nöfn, sem samrýmist íslensku málkerfi 
að dómi skrásetjara. Ágreiningi, sem rísa kann út af nafni, má skjóta til nefndar þeirrar sem 

starfar samkvæmt lögum nr. 35/1953. 

2. gr. 

4. gr. laga nr. $3/1963 orðist sem hér segir: 

Leyfi samkvæmt lögum þessum er óheimilt að veita, ef umsækjandi fullnægir ekki 

eftirgreindum skilyrðum: 
1. Er fjárráða. 
2. Hefur forræði á búi sínu. 

3. Er heimilisfastur á Íslandi og hefur verið það síðasta ár. 
4. Nafn á fyrirtæki og/eða atvinnustarfsemi fellur að hljóðkerfi og beygingum í íslensku 

máli. 

Ágreiningi, sem rísa kann út af nafni, má skjóta til nefndar þeirrar sem starfar sam- 
kvæmt lögum nr. 35/1953. 

Áður en lögreglustjóri veitir leyfi skal hann leita álits bæjar- og sveitarstjórnar og 

heilbrigðisnefndar (heilsugæslulæknis þar sem heilbrigðisnefnd er ekki starfandi). Lög- 

reglustjóri getur þó, ef sérstaklega stendur á, veitt leyfi til tækifærisveitinga án þess að leitað 

sé um þau álits, og utan kaupstaða getur hreppstjóri á sama hátt veitt slík leyfi. Leyfi skulu 

bundin við nafn og óframseljanleg. Synjun eða veitingu leyfis má skjóta til ráðuneytis.
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3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 24/1959. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

14. maí 1982. Nr. 58. 

LÖG 
um breytingu á lögum nr. 95 20. des. 1962, um öryggisráðstafanir gegn jónandi geislum 

frá geislavirkum efnum eða geislatækjum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gr. 

Við 1. gr. bætist ný málsgr., er verði 2. mgr. og orðist svo: 

Ráðherra getur ákveðið, að fengnum meðmælum landlæknis, að ákvæði 1. mgr. nái 
einnig yfir geislatæki er framleiða aðra geisla en jónandi. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 14. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 

(L.S.) 
  

Svavar Gestsson. 

14. maí 1982. Nr. 59. 

LÖG 
um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari breytingum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍsLaNDs 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gr. 

41. gr. hljóði svo: 
Hverjum þeim, sem sjúkratryggður er skv. 40. gr., skal tryggð ókeypis vist að ráði 

læknis í sjúkrahúsum, sem ríkið rekur (ríkisspítölum), svo og þeim sjúkrahúsum öðrum, sem



Nr. 59. 76 14. maí 1982. 

rekin eru með beinum fjárframlögum úr ríkissjóði skv. fjárlögum hverju sinni, enda taki 

ákvæði 46. gr. um daggjöld ekki til þeirra. Sjúkrahúsvist skal tryggð eins lengi og nauðsyn 
krefur, ásamt læknishjálp og lyfjum og annarri þjónustu, sem sjúkrahúsið veitir. 

2. gr. 

1. ml. 3. mgr. 46. gr. hljóði svo: 
Daggjöld sjúkrahúsa, sem 41. gr. nær ekki til, svo og daggjöld hjúkrunarheimila og 

annarra stofnana, sem 42. gr. tekur til, ásamt gjaldskrám sömu stofnana vegna utansjúkra- 
hússjúklinga, skulu ákveðin af S manna nefnd, daggjaldanefnd. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 14. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 

  

Svavar Gestsson. 

Nr. 60. 13. maí 1982. 

LÖG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina að veita sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á ferjuskipi 

Skallagríms hf. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

l. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt, gegn þeim tryggingum sem hún metur gildar, að veita sjálf- 

skuldarábyrgð á lánum sem Skallagrímur hf. tekur til kaupa á nýju ferjuskipi til siglinga milli 
Akraness og Reykjavíkur. Ábyrgð má veita fyrir allt að 80% af kaupverði skipsins. 

Áður en ábyrgð er veitt skal hlutafé félagsins aukið í samráði við ríkisstjórnina. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 13. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 

(L.S.) 

Ragnar Arnalds.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 36/1978, um stimpilgjald, með síðari breytingum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍsLaNDs 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

I. gr. 

21. gr. laganna (sbr. 5. gr. laga nr. 82/1980) orðist svo: 
Fyrir stimplun hlutabréfa, sem gefin eru út af félögum með takmarkaðri ábyrgð, skal 

greiða 2% af fjárhæð bréfanna. Framsal hlutabréfa og jöfnunarhlutabréfa er stimpilfrjálst. 

Hlutabréf, sem gefin eru út í stað eldri hlutabréfa, er sannanlega hafa verið stimpluð, og 
jöfnunarhlutabréf, sem gefin eru út í samræmi við ákvæði laga um tekjuskatt og eignarskatt, 
skulu þó undanþegin gjaldi fyrir stimplun, enda beri hvert einstakt hlutabréf með sér að um 

endurútgefið bréf eða jöfnunarhlutabréf sé að ræða. Þeir, sem. gjaldfrjálsrar stimplunar 

beiðast, skulu sýna fram á að þau hlutabréf, sem hin nýju hlutabréf leysa af hólmi, hafi verið 

úr gildi felld eða að viðkomandi útgáfa jöfnunarhlutabréfa hafi ekki í för með sér raunveru- 

lega verðmætisaukningu hlutafjár í viðkomandi félagi. Gjaldfrjáls stimplun skal fara fram 

áður en tveir mánuðir eru liðnir frá útgáfu hlutabréfa þeirra sem um ræðir í þessari máls- 

grein. Að öðrum kosti ber að innheimta stimpilgjald af þeim í samræmi við ákvæði Í. mgr. 

Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessarar greinar. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi 

Gjört í Reykjavík, 13. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 

Ragnar Arnalds.
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LÖG 
um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1978. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

13. maí 1982. 

Ríkisreikningurinn fyrir árið 1978 samþykkist með eftirgreindum niðurstöðutölum í 

Áætlun: 

928 186 

2234 882 

19 941 182 

1362 436 

6 840 130 

3100 259 

1225 631 

5 940 962 

45 005 128 

16 938 739 

13 783 701 

3658 872 

1827 003 

97 495 

128 720 

3459 505 

1023218 

Reikningur: 

1233445 

2228 925 

26 607 229 

1947 114 

9 249 045 

4015 423 

10 679 428 

6 915 616 

57 439 306 

6 204 202 

14 834 529 

4 420 856 

12 681 471 

122 981 

165 797 

6 514 706 

  

Samtals 139 496 049 

þús. kr.: 

Gjöld: 

00 Æðsta stjórn ríkisins ..........0.....0... 0. 
01  Forsætisráðuneytið .............0...00.. 0. 
02  Menntamálaráðuneytið ........0.0....0... 00... 
03 Utanríkisráðuneytið ...........0.0.... 00... 
04  Landbúnaðarráðuneytið ........0.0..00.0...000. 00... 
05 Sjávarútvegsráðuneytið .........0........00. 00. 

06  Dóms- og kirkjumálaráðuneytið ...................... 
07  Félagsmálaráðuneytið .........00.0..0.0... 0. 

08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið ............... 
09  Fjármálaráðuneytið ..........0.00)0..0 0... 
10 Samgönguráðuneytið .........0.0.00..0.00 00 

11 Iðnaðarráðuneytið ...........0....... 0... 
12 Viðskiptaráðuneytið ............0...0.0... 0. 
13 Hagstofa Íslands ..........0.......... 
14 Ríkisendurskoðun ............0....0... 00 
15 Fjárlaga- og hagsýslustofnun ............0............. 

Mismunur .............. 

Tekjur: 

11 Skattar ........0..00..0 0. 
12 Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í ríkiseign, 

13 
fluttar úr B-hluta ríkisreiknings 

Ymsar tekjur 

Mismunur 

Aætlun: 

137 711 771 

383 178 

1401 100 

165 260 073 

Reikningur: 

160 740 160 

401 455 
2 509 370 
1 609 088 

  

Samtals 139 496 049 165 260 073 

Gijört í Reykjavík, 13. maí 1982. 

Jón Helgason. 

(L. 8.) 
Friðjón Þórðarson. Logi Einarsson. 

Ragnar Arnalds.
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Fjáraukalög 

fyrir árið 1978. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍstanDs 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

Til viðbótar við gjöld 2. gr. fjárlaga 1978 er veitt: 

Þús. kr. 

00 Æðsta stjórn ríkisins að undanskildu Alþingi ..........0..... 76 147 

02  Menntamálaráðuneytið ...........000. 0000 SR 6 666 047 

03 Utanríkisráðuneytið .........0....200.20. 0 584 678 

(04 Landbúnaðarráðuneytið .........0000.0.0. 0 2408 915 

05 Sjávarútvegsráðuneytið ..........2....0 00 915 164 

06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið .......0000000 0... 3453 797 

07 Félagsmálaráðuneytið .......0.0.0000000 000. 974 654 
08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið .......000000 0000. 12 434 178 

10  Samgönguráðuneytið .........0...0 000 n 1050 828 

1! Iðnaðarráðuneytið ........00...0.... 0. 761 984 
12 Viðskiptaráðuneytið .................. 4 854 468 
13 Hagstofa Íslands .........0....0..0. 0. 25 486 
14 Ríkisendurskoðun .........000%00 00. 37 077 

15 Fjárlaga- og hagsýslustöfnun .........00..0. 000. #... 3055 201 

Samtals 37 298 624 

Gjört í Reykjavík, 13. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 

Ragnar Arnalds.
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LÖG 
um afnám laga nr. 28 12. maí 1972, um heimild fyrir ríkisstjórnina að veita 

sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á skuttogurum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gr. 

Lög nr. 28 12. maí 1972, um heimild fyrir ríkisstjórnina að veita sjálfskuldarábyrgð á 

lánum til kaupa á skuttogurum, falli niður. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 13. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 

Ragnar Arnalds. 
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LÖG 
um skattskyldu innlánsstofnana. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

. gr. 

Viðskiptabankar, sparisjóðir og Söfnunarsjóður Íslands skulu, með þeim takmörkunum 

er síðar greinir, skyldir til þess að greiða tekjuskatt af öllum tekjum sínum, hvar sem þeirra 

er aflað, og eignarskatt af öllum eignum sínum, hvar sem þær eru, í samræmi við ákvæði laga 
nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt. 

Skattskyldan tekur til þessara aðila sem lögaðila samkvæmt 2. gr. laga nr. 75/1981 þrátt 

fyrir undanþáguákvæði 4. gr. sömu laga eða ákvæði annarra laga sem kunna að hafa undan- 

þegið einstakar stofnanir opinberum gjöldum og sköttum. 

2. gr. 

Til skattskyldra tekna og eigna aðila samkvæmt 1. gr. þessara laga teljast þó ekki tekjur 
og eignir Stofnlánadeildar landbúnaðarins, Iðnlánasjóðs Íslands, Stofnlánadeildar verslun- 
arfyrirtækja (Verslunarlánasjóðs) og Stofnlánadeildar samvinnufélaga, enda sé fjárhagur 
þessara sjóða greinilega aðskilinn fjárhag annarra deilda viðkomandi stofnana. 

3. gr. 

Ákvæði 2. málsliðs 3. tl. 1. mgr.31. gr. og 2. og 3. málsliðs 2. mgr. 5. tl. 74. gr. laga nr. 

75/1981 um heimild til niðurfærslu útistandandi viðskiptaskulda gilda ekki við ákvörðun á 

tekjuskatts- og eignarskattsstofni aðila sem skattskyldir eru samkvæmt lögum þessum. 

4. gr. 

Sé sparisjóði slitið, þannig að hann sé algjörlega sameinaður öðrum sparisjóði, ríkis- 

stofnun eða hlutafélagi þá skulu slitin sjálf ekki hafa í för með sér skattskyldar tekjur fyrir 
þann aðila sem við tekur og heldur ekki fyrir þann sem slitið var. Við slíkan samruna skal sá 

aðili, er við tekur, taka við öllum skattaréttarlegum skyldum og réttindum þess sparisjóðs 

sem slitið var. 

S. gr. 
Þar til álagning liggur fyrir, skulu skattskyldir aðilar skv. lögum þessum greiða mánað- 

arlega fyrirframgreiðslu vegna væntanlegrar álagningar tekju- og eignarskatts, sem ákvarð- 

ast með eftirgreindum hætti: 
Fyrirframgreiðslan skal vera 0.06% af heildarinnlánum þeirra aðila, sem skattskyldir 

eru skv. lögum þessum. 
A 11 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Stofn til fyrirframgreiðslu skal vera innstæðufé viðkomandi aðila í lok hvers mánaðar, 

sbr. 11. gr. laga nr. 10/1961, um Seðlabanka Íslands. og 31. gr. laga nr. 13/1979, um 

breyting á þeim lögum. sbr. enn fremur reglur Seðlabanka Íslands um innlánsbindingu frá 
21. desember 1981. 

Fyrirframgreiðslan skal innheimt af Seðlabanka Íslands og greidd fyrir hvern mánuð 

miðað við innstæðuté í lok næstliðins mánaðar. Gjalddagi fyrirframgreiðslunnar er 15. dagur 

eftir lok næstliðins mánaðar og eindagi 10 dögum síðar. Greiðslunni skal fylgja greinargerð 

skattskylds aðila í því formi er ríkisskattskjóri ákveður. 

Seðlabanki Íslands skal mánaðarlega skila viðkomandi skattstjórum greinargerðum 

þeim sem honum hafa borist vegna síðastliðins mánaða,. 

Ákvæði laga um launaskatt að því er varðar vanskil. viðurlög vegna vanskila, könnun á 
skilum, ákvörðun skila vegna vanrækslu eða vanskila á greinargerð, greiðsluskrár, kæru- 

fresti, úrskurði á kærum og áfrýjun þeirra skulu gilda um fyrirframgreiðslu þessa eftir því 
sem við á. 

Að öðru leyti skulu gilda, eftir því sem við geta átt, ákvæði XIII. kafla laga nr. 75/1981 
um innheimtu og ábyrgð á fyrirframgreiðslu skv. þessari grein. 

6. gr. 

Ráðherra er heimilt að kveða nánar á um framkvæmd laga þessara með reglugerð. 

7. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu koma til framkvæmda við álagningu tekjuskatts og 
eignarskatts á árinu 1984 vegna tekna á árinu 1983 og eigna í lok þess árs. Ákvæði 5 . gr. 
kemur þó til framkvæmda í fyrsta skipti vegna heildarinnlána í lok janúar 1983. 

Ákvæði til bráðabirgða IV kemur þó til framkvæmda í fyrsta skipti vegna heildarinnlána 
í lok janúar 1982 og skal skattur vegna mánaðanna janúar, febrúar og mars greiddur 15. maí 
ásamt greiðslu fyrir apríl. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

I 
Á árinu 1983 skulu aðilar, sem skattskyldir eru samkvæmt ákvæðum þessara laga, 

framkvæma endurmat á þeim fyrnanlegu eignum, sbr. 32. gr. laga nr. 75/1981 um tekjuskatt 

og eignarskatt, sem voru í eigu þeirra í byrjun þess árs. 

Endurmatið skal framkvæma þannig að kostnaðarverði (stofnverði) skal breytt eftir 

verðbreytingarstuðli fyrir hvert ár. Kostnaðarverð, þannig framreiknað, myndar fyrningar- 
grunn sem fyrning reiknast af, í fyrsta sinn á árinu 1983. 

Til frádráttar framreiknuðu stofnverði reiknast sá hundraðshluti fyrninga af stofn- 
verðinu, sem um getur í 38. gr. laga nr. 75/1981, eftir því sem við á, fyrir hvert ár frá og með 

kaup- eða byggingarári til ársloka 1982. Samtala þessara fyrninga telst fengin heildarfyrning, 
en hún skal þó aldrei vera hærri en 90% af framreiknuðu stofnverði, sbr. 45. gr. laga nr. 

75/1981. 
Mismunur fyrningargrunns, sbr. 2. mgr. þessa ákvæðis, og framreiknaðra fyrninga, sbr. 

3. mgr., telst eftirstöðvar fyrningarverðs. Fyrningargrunnur og fengnar fyrningar breytast 

síðan árlega, sbr. 26. gr. laga nr. 75/1981. 

Ríkisskattstjóri skal reikna verðbreytingarstuðul fyrir eignir sem aðili skv. 1. mgr. þessa 

bráðabirgðaákvæðis hefur eignast á árunum 1968 til 1982. Stuðullinn reiknast í samræmi við 
ákvæði 5. mgr. ákvæðis til bráðabirgða IV í lögum nr. 75/1981, sbr. 26. gr. sömu laga. Hafi 

skattaðili eignast fyrnanlegar eignir skv. 1., 3., 4. eða 5. tl. 32. gr. laga nr. 75/1981 fyrir
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ársbyrjun 1968 skulu þær ekki endurmetnar samkvæmt þessu ákvæði. Þegar endurmetnar 

eru eignir skv. 2. tl. greindrar 32. gr., sem verið hafa í eigu skattaðila í fimmtán ár eða lengur, 
skal ríkisskattstjóri reikna stuðul til notkunar í því sambandi og skal hann hafa sömu við- 

miðun og um getur í upphafi þessarar málsgreinar. Liggi byggingarvísitala ekki fyrir skal 

stuðullinn reiknaður eftir hliðstæðum upplýsingum og skal ríkisskattstjóri hafa samráð við 

Hagstofu Íslands við útreikninginn. 
Endurmatsverð mannvirkja, sbr. 2. tl. 32. gr. laga nr. 75/1981, er skattaðila heimilt að 

ákveða jafnt gildandi fasteignamati í árslok 1983 í stað framreiknaðs kostnaðarverðs 

(stofnverðs). Sé þessi heimild notuð myndar fasteignamatið nýjan fyrningargrunn. Sé fast- 
eignamatið notað sem fyrningargrunnur samkvæmt þessari málsgrein reiknast ekki fyrningar 

skv. 3. mgr. þessa bráðabirgðaákvæðis fyrir liðinn tíma. 

Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi má víkja frá skyldu til endurmats samkvæmt ákvæði 
þessu að því er varðar eignir skv. Í., 3., 4. og 5. tl. 32. gr. laga nr. 75/1981 og veitir 
ríkisskattstjóri heimild til slíkra frávika. 

Reglur þessa ákvæðis gilda einnig um endurmat ófyrnanlegra eigna eftir því sem við á. 

Aðilar skv. 1. mgr. þessa ákvæðis, sem eiga eignir í ársbyrjun 1983 sem ber að endur- 

meta, skulu senda skattstjóra, eigi síðar en með skattframtali 1984, greinargerð um endur- 

matið í því formi sem ríkisskattstjóri ákveður. 

Endurmatsbreyting samkvæmt þessu ákvæði telst ekki tiltekna heldur færist í sérstakan 

reikning, endurmatsreikning, sem telst til eigin fjár. 

ll 
Við ákvörðun á söluhagnaði eigna, sem skattaðili skv. 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða | 

hefur eignast fyrir árið 1983, skal stofnverð þeirra framreiknað eftir sömu verð- 

breytingarstuðlum og með sama hætti og endurmetið er samkvæmt ákvæði til bráðabirgða |, 

eftir því sem við á. Eftir þann tíma gilda ákvæði 26. gr. laga nr. 75/1981 um beitingu 
verðbreytingarstuðuls. Sé um sölu á fyrnanlegum eignum að ræða fer á sama hátt um 
framreikning fyrninga umræddra eigna. 

Þegar eignir skv. 1., 3., 4. og 5. tl. 32. gr. laga nr. 7$/1981, sem aðili eignaðist fyrir 

ársbyrjun 1968, eru seldar skal framreikna stofnverð þeirra frá kaupári til söluárs með 

verðbreytingarstuðli kaupárs og telst söluhagnaður þá mismunur á söluverði og 10% af 

þannig framreiknuðu stofnverði. 

Nú hefur ríkisskattstjóri veitt undanþágu frá endurmati eigna, sbr. 7. mgr. ákvæðis til 

bráðabirgða 1, og telst þá söluverð þeirra að fullu til tekna á söluári. 

lll 
Aðilar sem skattskyldir eru skv. 1. gr. þessara laga skulu reikna verðbreytingarfærslu 

samkvæmt 53. gr. laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt í fyrsta sinn vegna ársins 

1983 miðað við stöðu eigna og skulda í lok ársins 1982. 

IV 
Á árinu 1982 skal leggja skatt á aðila sem skattskyldir eru samkvæmt lögum þessum er 

nema skal 0,06% af heildarinnlánum þeirra, svo sem nánar greinir í ákvæði þessu. Undan- 

þegnir skatti þessum eru þeir sparisjóðir þar sem innstæður námu lægri fjárhæð en 30 millj. 

kr. hinn 31. 12. 1981. 

Skattur þessi rennur í ríkissjóð. 
Stofn til skattsins skal vera innstæðufé viðkomandi aðila í lok hvers mánaðar, sbr. 11.
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gr. laga nr. 10/1961 um Seðlabanka Íslands og 31. gr. laga nr. 13/1979 um breyting á þeim 
lögum, sbr. enn fremur reglur Seðlabanka Íslands um innlánsbindingu frá 21. desember 
1981. 

Skatturinn skal innheimtur af Seðlabanka Íslands og greiddur fyrir hvern mánuð miðað 
við innstæðufé í lok næstliðins mánaðar. Gjalddagi skattsins er 15. dagur eftir lok næstliðins 
mánaðar og eindagi 10 dögum síðar. Greiðslunni skal fylgja greinargerð skattskylds aðila í 
því formi er ríkisskattstjóri ákveður. 

Seðlabanki Íslands skal mánaðarlega skila viðkomandi skattstjórum greinargerðum 
þeim sem honum hafa borist vegna síðastliðins mánaðar. 

Ákvæði laga um launaskatt að því er varðar vanskil, viðurlög vegna vanskila, könnun á 
skilum, ákvörðun skila vegna vanrækslu eða vanskila á greinargerð, greiðsluskrár, kæru- 
fresti, úrskurði á kærum og áfrýjun þeirra skulu gilda um skatt þennan eftir því sem við á. 

V 
Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. laga nr. 40/1969 um umboðsþóknun og gengismun gjaldeyris- 

bankanna skulu bankar þeir, sem versla með erlendan gjaldeyri, greiða ríkissjóði frá gildis- 
töku laga þessara til ársloka 1982 50% af heildartekjum sínum vegna mismunar sölugengis 
og kaupgengis gjaldeyris, svo og 50% af þóknun (provision) þeirri er þeir taka af viðskipta- 
mönnum sínum fyrir þjónustu við yfirfærslu fjár til útlanda eða aðrar greiðslur erlendis. 

Lög þessi og lög nr. 40/1969 skulu endurskoðast af starfandi bankamálanefnd fyrir 
þingbyrjun haustið 1982. 

Gjört í Reykjavík, 19. maí 1982. 

Gunnar Thoroddsen. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L. S.) 

Ragnar Arnalds. 

Nr. 66. 11. maí 1982. 
LÖG 

um veitingu ríkisborgararéttar. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gr. 
Ríkisborgararétt skulu öðlast: 
Aðal, Peggy Annadale, kennari á Laugarvatni, f. 27. júlí 1956 í Guyana. 
Anderiman, Dísa, nemi í Reykjavík, f. 18. maí 1962 í Tyrklandi. 
Axel Ásmundsson, barn í Reykjavík, f. 27. september 1981 í Indónesíu. 
Ágúst Smári Henrýsson, barn í Reykjavík, f. 26. ágúst 1976 á Íslandi. 
Bach, Rita Norgaard, húsmóðir í Borgarnesi, f. 20. febrúar 1943 í Danmörku. 
Bentína Björgólfsdóttir, snyrtifræðingur í Reykjavík, f. 22. júlí 1957 í Bandaríkjunum. 
Buthmann, Horst, nemandi í Hafnarfirði, f. 24. september 1953 í Þýskalandi. Fær 
réttinn 14. september 1982.
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. Christiansen, Judith, húsmóðir í Reykjavík, f. 21. október 1944 í Færeyjum. 
Cilia, María Dís, barn í Reykjavík, f. 29. ágúst 1968 á Íslandi. 

. Cubero, Andrew Markus, barn í Reykjavík, f. 20. des. 1968 í Bandaríkjunum. 
„ Cubero, Erika Erna, barn í Reykjavík, f. 8. júní 1972 í Bandaríkjunum. 
. Einar Magnússon, fulltrúi í Reykjavík, f. 29. september 1928 á Íslandi. 
- Evans, Trausti, barn á Akureyri, f. 27. ágúst 1976 á Íslandi. 

. Eymar Geir Eymarsson, barn á Akranesi, f. 27. maí 1981 í Guatemala. 

. Favre, Gabriel Christian, kennari í Reykjavík, f. 28. febrúar 1944 í Frakklandi. 

. Guðrún Elíasdóttir, skrifstofustúlka í Keflavík, f. 9. september 1919 á Íslandi. 

. Gunnhildur Viðarsdóttir, nemi í Reykjavík, f. 1. nóvember 1963 í Danmörku. 

. Gúngör, Tamzok, verkamaður á Eskifirði, f. 27. desember 1954 í Tyrklandi. 

|. Gökken, Gören, barn í Mosfellshreppi, f. 24. janúar 1979 í Tyrklandi. 

„ Halldór Jóhann Ragnarsson, barn í Kópavogi, f. 13. sept. 1981 í Indónesíu. 

. Helga Guðríður Ottósdóttir, barn á Kjalarnesi, f. 22. sept. 1981 í Indónesíu. 

. Helgi Már Hannesson, barn í Keflavík, f. 22. janúar 1980 í Guatemala. 

- Henocque, Matthieu Charles Florimond, sjómaður í Reykjavík, f. 17. júní 1949 í 

Frakklandi. Fær réttinn 27. sept. 1982. 
. Higazi, Fawaz Kamal Abdel Fattah, verkamaður í Reykjavík,f. 13. mars 1953 í Jerús- 

alem. 

. Jones, Alan, sjómaður á Raufarhöfn, f. 7. janúar 1948 í Englandi. 

. Jóhannes Birgir Pálmason, barn í Reykjavík, f. 3. desember 1981 í Líbanon. 

- Júlíus Þór Sigurjónsson, barn í Keflavík, f. 18. febrúar 1981 í Indónesíu. 
„ Kelley, Donald Thor, verkamaður á Akureyri, f. 6. júlí 1964 í Bandaríkjunum. 

- Kettler, Ernst Rudolf, kvikmyndatökumaður í Reykjavík, f. 23. febrúar 1942 í Austur- 

ríki. 
. Keyser, William Gísli, nemi í Reykjavík, f. 8. júní 1957 á Íslandi. 

. Lassen, Helle, húsmóðir í Breiðdalshreppi, f. 2. janúar 1952 í Danmörku. 

- Lindgren, Milda Elvira, húsmóðir í Reykjavík, f. 5. október 1912 í Finnlandi. 
- Lundgren, Per Bjarni Haumann, verkamaður í Kópavogi, f. 10. ágúst 1957 á Íslandi. 

- Marlies, Michael Willard, lektor á Seltjarnarnesi, f. 26. mars 1943 í Bandaríkjunum. 
. Marlowe, Halldóra Patricia, barn á Ísafirði, f. 21. nóvember 1975 í Bandaríkjunum. 
. Marlowe, María Berglind, barn á Ísafirði, f. 26. janúar 1980 á Íslandi. 
- Merbt, Petra Maren, húsmóðir í Glæsibæjarhreppi, f. 22. júlí 1943 í Þýskalandi. Fær 

réttinn 29. júlí 1982. 

. Mikkelsen, Ann, röntgentæknir í Reykjavík, f. 19. júní 1950 í Danmörku. 
- Möúnoz, Simeona, ljósmóðir á Akureyri, f. 18. febrúar 1951 í Filipseyjum. 

40. 

- Olsen, Johannes Martin, sjómaður í Reykjavík, f. 1. mars 1927 í Færeyjum. 
- Olivares, Juana Dominga Cardenas, starfsstúlka í Kópavogi, f. 4. ágúst 1959 í Nicar- 

Nielsen, Jens Grome Schirmer, sjómaður í Neskaupstað, f. 6. júní 1947 í Danmörku. 

agua. 
. Ólafur Geir Ottósson, barn á Kjalarnesi, f. 4. ágúst 1980 í Indónesíu. 

. Ólafur Pálsson, barn í Reykjavík, f. 31. október 1981 í Líbanon. 
„ Paruksa, Ubonwan, húsmóðir í Vestmannaeyjum, f. 20. mars í Thailandi. Fær 

réttinn 21. desember 1982. 

- Rakel Rós María Njálsdóttir, barn á Seltjarnarnesi, f. 2. janúar 1981 í Guatemala. 
. Schneider, Sebastian Bernhard, barn í Glæsibæjarhreppi, f. 5. mars 1967 í Þýskalandi. 
- Singh, Manjit Singh Nand Singh Santa, þjónn í Reykjavík, f. 7. október 1949 í Kenya. 
- Stapelfeldt, Dörte Maria Elli, húsmóðir í Bandaríkjunum, f. 29. janúar 1941 í Þýska- 
landi.
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50. 

Sl. 

52. 

53. 

54. 

53. 

50. 

57. 

Steen-Johan Steingrímsson, öryrki í Reykjavík, f. 8. ágúst 1954 á Íslandi. 
Takefusa, Björgólfur Hideaki, barn í Reykjavík, f. 11. maí 1980 á Íslandi. 
Than, Samuel Neak, verkamaður í Reykjavík, f. 28. sept. 1937 í Cambödíu. 
Tryggvi Ottósson, iðnverkamaður í Reykjavík, f. 2. mars 1961 á Íslandi. 

Winkel, Jón Ólafur, nemi í Reykjavík, f. 4. maí 1967 í Danmörku. 

Winkel, Poul Eigil, nemi í Reykjavík, f. 10. júlí 1973 í Danmörku. 

Þóra Kristín Ludwigsdóttir, barn í Hafnarfirði, f. 24. janúar 1982 í Indónesíu. 

Özcan. Ómar, barn í Noregi, f. 29. nóvember 1980 á Íslandi. 

, 
2. gr. 

Nú fær maður, sem heitir erlendu nafni, íslenskt ríkisfang með lögum, og skulu þá börn 
hans, fædd síðan, heita íslenskum nöfnum samkvæmt lögum um mannanöfn, en hann skal, 

þá er hann hlýtur íslenskt ríkisfang, taka sér íslenskt eiginnafn — ásamt því sem hann ber 

fyrir — er börn hans taka sem kenningarnafn. Honum skal þó heimilt, ef hann kýs heldur, að 

breyta svo eiginnafni sínu, að það fullnægi kröfum laga um mannanöfn. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gijört í Reykjavík, 11. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 

(L.S.) 
  

Friðjón Þórðarson. 
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LÖG 

um breytingu á lögum nr. 75 21. júní 1973, um Hæstarétt Íslands. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

I. gr. 

1. mgr. 2. gr. laganna, sbr. 1. mgr. Í. gr. laga nr. 24/1979, orðist svo: 
Hæstarétt skipa átta dómarar. Forseti Íslands skipar hæstaréttardómara. 

2. gr. 

3. málsliður 2. mgr. 2. gr. a laganna, sbr. 2. gr. laga nr. 24/1979, orðist svo: 

Þrír dómarar geta skipað dóm í opinberu máli, ef hin almenna refsing. sem við broti 

liggur, er eigi þyngri en sektir, varðhald eða fangelsi allt að sex árum. 

3. gr. 

3. mgr. 2. gr. a laganna, sbr. 2. gr. laga nr. 24/1979, orðist svo: 

Dómurinn ákveður jafnan, hve margir dómarar skipi dóm. Dómarar skulu taka sæti í 

dómum eftir röð sem ákveðin er með almennri reglu. 

4. gr. 

4. gr. laganna orðist svo: * 

Nú forfallast hæstaréttardómari frá störfum, fær leyfi frá störfum um stundarsakir eða 

sæti hans verður autt af öðrum ástæðum, og setur dómsmálaráðherra þá, að fengnum til- 

lögum dómsins, dómara í hans stað, prófessor í lögum við Háskóla Íslands, héraðsdómara 

eða hæstaréttarlögmann, sem fullnægi skilyrðum til að vera skipaður dómari í Hæstarétt. Er 

rétt, að setningin gildi, hvort heldur er um einstakt mál eða tiltekið tímabil. Skylt er nefndum 

aðilum að taka við setningu. 
Nú er dómari settur til að gegna störfum í Hæstarétti í mánuð eða lengur, og skulu laun 

hans þá vera hin sömu og hinna reglulegu hæstaréttardómara. Ella ákveður Hæstiréttur 

þóknun fyrir hvert mál, er hann tekur þátt í dómi eða úrskurði. 

5. gr. 

8. gr. laganna orðist svo: 

Hæstiréttur skipar dóminum ritara og ræður sérfróða aðstoðarmenn og annað starfslið. 

Hæstaréttarritari skal fullnægja almennum dómaraskilyrðum. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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6. gr. 

Í stað orðanna „200 þúsund krónur“ í 2. mgr. 13. gr. laganna, sbr. 3. gr. laga nr. 

24/1979, komi orðin: 7 000 krónur. 

7. gr. 

Aftan við 20. gr. laganna bætist: 

Forseti Hæstaréttar kveður til þrjá dómendur, er taka ákvörðun um slík meðmæli, svo 

og meðmæli samkvæmt 16. gr. 

8. gr. 

Í stað orðanna „sekt að fjárhæð 200—4 000 krónur“ í niðurlagi 21. gr. laganna komi: 

allt að 2 000 króna sekt. 
9. gr. 

2. mgr. 55. gr. laganna orðist svo: 
Alla dóma Hæstaréttar og öll ágreiningsatkvæði skal birta orðrétt í dómasafni hans. 

Dóma og úrskurði héraðsdóms í sömu málum skal cg birta orðrétta eða úrdrátt úr þeim, þar 

sem slíkt er talið nægilegt til upplýsinga um málavexti og málsástæður. Rækileg efnisskrá 
skal fylgja hverju bindi hæstaréttardóma. Hæstiréttur felur einhverjum hæstaréttardómara 

eða öðrum hæfum manni að annast útgáfu dómasafns ásamt efnisskrá fyrir þóknun, sem 

dómurinn ákveður. 
10. gr. 

Lög þessi taka gildi Í. júlí 1982. 

Ákvæði 5. gr. taka til mála, sem stefnt er til Hæstaréttar eftir þann tíma. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Arin 1982 og 1983 getur dómsmálaráðherra samkvæmt tillögum Hæstaréttar sett tvo til 

þrjá dómara úr hópi þeirra manna, sem greindir eru í 1. mgr. 5. gr. laga nr. 75/1973, til 

viðbótar hinum reglulegu dómurum allt að sex mánuðum hvort ár. 

Gjört í Reykjavík, 19. maí 1982. 

Gunnar Thoroddsen. Jón Helgason. Logi Einarsson. 

(L.S.) 
  

Friðjón Þórðarson. 

Nr. 68. . 14. maí 1982. 
* LÖG 

um breyting á lögum nr. 35/1960, um lögheimili. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gr. 

3. málsgr. 2. gr. laga nr 35/1960 orðist svo: 
Það telst eigi heimili, þó maður dveljist í skóla, sjúkrahúsi, heilsuhæli, elliheimili eða 

annarri slíkri stofnun, vinnuhæli eða fangahúsi, eða ef hann dvelst eingöngu eða aðallega til 
lækninga eða til heilsubótar. Sama gildir um dvöl í sérhönnuðum heimilum og íbúðum 
aldraðra og öryrkja byggðum í tengslum við þjónustumiðstöð aldraðra eða heilsugæslustöð,
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og það jafnt þótt maður sé eigandi þess húsnæðis, sem hann dvelst í. Sama máli gegnir og um 
dvalarstað vegna árstíðabundinnar atvinnu, svo sem vertíðarvinnu, kaupamennsku og 
vetrarvistar eða annarrar vetrardvalar vegna atvinnu, enda hverfi maðurinn til lögheimilis 
síns að slíkri dvöl lokinni. Þegar um er að ræða dvöl á elliheimili, sérhönnuðum heimilum 
eða íbúðum fyrir aldraða eða öryrkja getur sveitarstjórn heimilað undanþágu frá þessu 
ákvæði. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 33/1981. 

Gjört í Reykjavík, 14. maí 1982. 

Gunnar Thoroddsen. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 

  
Svavar Gestsson. 

18. maí 1982. Nr. 69. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 77 1. okt. 1981, um dýralækna. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍsLanns 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

I. gr. 

2. gr. laganna orðist svo: 
Dýralæknisumdæmi í landinu skulu vera sem hér segir: 

1) Hafnarfjarðarumdæmi: Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Gullbringusýsla, Kefla- 

vík, Njarðvík, Grindavík, Bessastaðahreppur. 

2) Reykjavíkurumdæmi: Reykjavík, Seltjarnarnes, Mostellshreppur, Kjalarneshreppur, 

Kjósarhreppur. 

3) Akranesumdæmi: Akranes, Hvalfjarðarstrandarhreppur, Innri-Akraneshreppur, Skil- 

mannahreppur, Leirár- og Melahreppur. 

4) Borgarfjarðarumdæmi:  Andakiílshreppur, Skorradalshreppur, Lundarreykjadals- 

hreppur, Reykholtsdalshreppur, Hálsahreppur, Hvítársíðuhreppur. 
5) Mýrasýsluumdæmi: Mýrasýsla nema Hvítársíðuhreppur. 

6) Snæfellsnesumdæmi: Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla, Flateyjarhreppur. 

7) Dalaumdæmi: Dalasýsla, Austur-Barðastrandarsýsla að undanteknum Múlahreppi og 

Flateyjarhreppi. 

8) Barðastrandarumdæmi: Vestur-Barðastrandarsýsla, Múlahreppur í Austur-Barða- 

strandarsýslu. 

9) Ísafjarðarumdæmi: Ísafjarðarkaupstaður, Bolungarvík, Norður- og Vestur-Ísafjarðar- 

sýslur. 

10) Strandaumdæmi: Strandasýsla. Íbúar Bæjarhrepps geta þó vitjað héraðsdýralæknis í 

Vestur- Húnaþingsumdæmi, ef þeir óska þess. 

11) Vestur-Húnaþingsumdæmi: Vestur- Húnavatnssýsla. 

12) Austur-Húnaþingsumdæmi: Austur-Húnavatnssýsla. 

13) Skagafjarðarumdæmi: Sauðárkrókur, Skarðshreppur, Skefilsstaðahreppur, Staðar- 

hreppur, Seyluhreppur, Lýtingsstaðahreppur, Rípurhreppur, Akrahreppur. 

A 12
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14) Hofsósumdæmi: Hofsóshreppur, Viðvíkurhreppur, Hólahreppur, Hofshreppur, Fells- 

hreppur, Haganeshreppur, Holtshreppur. Siglufjörður. . 

Dalvíkurumdæmi: Ólafsfjörður, Dalvík, Hríseyjarhreppur, Svarfaðardalshreppur, Ar- 

skógshreppur. 
Vestur-Eyjafjarðarumdæmi: Akureyri, Hrafnagilshreppur. Glæsibæjarhreppur. Öxna- 

dalshreppur, Skriðuhreppur, Arnarneshreppur. 

Austur-Eyjafjarðarumdæmi: C Grímseyjarhreppur, Saurbæjarhreppur, — Önguls- 

staðahreppur, Grýtubakkahreppur, Svaibarðsstrandarhreppur, Hálshreppur. 

Þingeyjarumdæmi vestra: Ljósavatnshreppur. Bárðdælahreppur, Reykdælahreppur 

vestan Fljótsheiðar. 

Þingeyjarumdæmi eystra: Húsavík, Suður-Þingeyjarsýsla austanverð, Keldunes- 

hreppur. 
Norðausturlandsumdæmi: Norður-Þingeyjarsýsla austan Jökulsár, Skeggjastaðahrepp- 

ur, Vopnafjarðarhreppur. 

Austurlandsumdæmi nyrðra: Norður-Múlasýsla að undanteknum Skeggjastaða- og 

Vopnafjarðarhreppum, Skriðdalshreppur, Vallahreppur, Egilsstaðahreppur og Eiða- 

hreppur í Suður-Múlasýslu, Seyðisfjörður. 

Austurlandsumdæmi syðra: Búðahreppur, Fáskrúðsfjarðarhreppur, Stöðvarhreppur, 

Breiðdalshreppur, Beruneshreppur, Búlandshreppur, Geithellnahreppur. 

Norðfjarðarumdæmi: Norðfjarðarhreppur, Neskaupstaður, Helgustaðahreppur, Eski- 

fjörður, Reyðarfjarðarhreppur, Mjóafjarðarhreppur. Íbúar hreppanna sunnan Odds- 

skarðs geta þó vitjað héraðsdýralæknis í Austurlandsumdæmi nyrðra, ef þeir óska þess. 

Austur-Skaftafellssýsluumdæmi: Austur-Skaftafellssýsla. 

Kirkjubæjarklaustursumdæmi: Hörgslandshreppur, Kirkjubæjarhreppur, Leiðvallar- 

hreppur, Skaftártunguhreppur, Álftavershreppur. 

Skógaumdæmi: Hvammshreppur, Dyrhólahreppur, Austur-Eyjafjallahreppur, Vestur- 

Eyjafjallahreppur. 

Hvolsumdæmi:  Austur-Landeyjahreppur,  Vestur-Landeyjahreppur,  Fjótshlíðar- 

hreppur, Hvolhreppur, Rangárvallahreppur austan Eystri-Rangár. 
Helluumdæmi: Rangárvallahreppur vestan Eystri-Rangár, Djúpárhreppur, Asahrepp- 

ur, Holtahreppur, Landmannahreppur. 

Hreppaumdæmi: Hrunamannahreppur, Gnúpverjahreppur. 

Laugarásumdæmi: Skeiðahreppur, Biskupstungnahreppur, Grímsneshreppur, Laugar- 

dalshreppur, Þingvallahreppur. 

Selfossumdæmi: Villingaholtshreppur, Gaulverjabæjarhreppur, Stokkseyrarhreppur, 

Eyrarbakkahreppur, Sandvíkurhreppur, Selfoss, Hraungerðishreppur, Ölfushreppur, 

Selvogshreppur, Hveragerðishreppur, Grafningshreppur, Vestmannaeyjar. 

Skipting héraðsdýralæknisumdæma skv. þessari grein kemur til framkvæmda á næstu 

fimm árum eftir því sem landbúnaðarráðherra ákvarðar og fjárveiting segir til um. Fram að 
þeim tíma gildir skipting í umdæmi eins og lög um dýralækna nr. 77/1981 gera ráð fyrir. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 18. maí 1982. 

Gunnar Thoroddsen. Jón Helgason. Logi Einarsson. 

(L.S.) 
Pálmi Jónsson. 
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LÖG 
um kísilmálmverksmiðju á Reyðarfirði. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

I. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að beita sér fyrir stofnun hlutafélags er reisi og reki verk- 
smiðju á Reyðarfirði til framleiðslu á kísilmálmi og hafi með höndum þá framleiðslu og 

skyldan atvinnurekstur. 

2. gr. 

Til samvinnu um stofnun eða starfsemi hlutafélags skv. 1. gr. skal ríkisstjórninni heimilt 

að kveðja aðra aðila sem áhuga hafa á málinu. Þó skal ekki minna en 5$1% af hlutafé 

félagsins jafnan vera í eigu ríkisins og stjórn þess skipuð fulltrúum ríkisins að meiri hluta. 

Verði gerðir samstarfssamningar milli ríkissjóðs og annarra hluthata skal leggja slíka samn- 

inga fyrir Alþingi til staðfestingar. 

3. gr. 

Í sambandi við hlutafélag samkvæmt 1. gr. er ríkisstjórninni heimilt að leggja fram allt 

að kr. 25 000 000 í hlutafé í félaginu á árinu 1982 og taka lán í því skyni. 
Áður en ráðist verður í framkvæmdir við verksmiðjuna og hlutafé félagsins aukið skal 

stjórn félagsins gera eftirfarandi: 

a) Undirbúa frekari hönnun verksmiðjunnar og leita tilboða í byggingu hennar og búnað. 

b) Gera ítarlega áætlun um stofnkostnað og rekstrarkostnað, svo og nákvæma fram- 

kvæmda- og fjármögnunaráætlun, og gera aðrar þær athuganir er máli skipta. 

c) Undirbúa samninga um orkukaup, tækniaðstoð og sölu afurða verksmiðjunnar eftir því 

sem þurfa þykir. 

Stjórn félagsins skal gera skýrslu um starfsemi félagsins og athuganir og skal sú skýrsla 
lögð fyrir næsta Alþingi. Samþykki Alþingi niðurstöður skýrslunnar er ríkisstjórninni heimilt 

að leggja fram allt að kr. 200 000 000 í hlutafé til viðbótar. 

Þegar ákvörðun um að leggja fram viðbótarhlutafé hefur verið tekin er ríkisstjórninni 

heimilt að kveðja aðra aðila til samstarfs skv. 2. gr. laganna. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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d. gr. 

Í sambandi við stofnun hlutafélags samkvæmt 1. gr. er ríkisstjórnini enn fremur heimilt: 

I. Að taka lán í því skyni að greiða hlutafjárframlag sitt, sbr. 3. mgr. 3. gr. laganna. 

2. Að láta byggja og reka höfn, sem félagið hafi aðgang að við Mjóeyri í Reyðarfirði. 

3. Að láta leggja veg að hinu fyrirhugaða verksmiðju- og hafnarsvæði við Mjóeyri. 

4. Að láta leggja raflínu að hinu fyrirhugaða verksmiðju- og hafnarsvæði við Mjóeyri til 

flutnings á rafmagni til byggingar og reksturs verksmiðju félagsins, til hafnarinnar og til 
almennra nota þar á staðnum. 

5. Að ábyrgjast lán að fjárhæð allt að kr. 300 000 000 eða taka lán að sömu fjárhæð og 

endurlána félaginu til byggingar verksmiðjunni. 

6. Að lækka stimpilgjöld vegna stofnlána sem félagið tekur og fella niður stimpilgjöld af 

hlutabréfum í félaginu. 
7. Fjárhæðir í 3. gr. og 5. tölulið þessarar greinar miðist við lánskjaravísitölu 1. mars 1982. 

Heimildum ríkissjóðs skv. 1., 2., 4. og 5. tölulið hér að framan verður ekki beitt fyrr en 
samþykki Alþingis skv. 3. mgr. 3. gr. hefur verið veitt. 

5. gr. 

Í sambandi við stofnun hlutafélags samkvæmt 1. gr. er landbúnaðarráðherra f. h. ríkis- 

sjóðs og hreppsnefnd Reyðarfjarðarhrepps, hreppsnefnd Helgustaðahrepps og bæjarstjórn 
Eskifjarðarkaupstaðar, sem umráða- og hagsmunaaðilum, heimilt að selja ríkissjóði krist- 

fjárjarðirnar Sómastaði, Sómastaðagerði og Framnes í Reyðarfjarðarhreppi. 

Andvirði hinna seldu jarða skal varið til félagslegra framkvæmda í Reyðar- 
fjarðarhreppi, Helgustaðahreppi og Eskifjarðarkaupstað. Ráðstöfun söluandvirðis skal háð 

samþykki félagsmálaráðuneytisins, og ráðstöfun söluandvirðis skal vera samræmanleg hin- 

um forna tilgangi kristfjárgjafa. 

Fjármálaráðherra er heimilt að kaupa fyrir hönd ríkissjóðs kristfjárjarðirnar Sómastaði, 
Sómastaðagerði og Framnes í Reyðarfjarðarhreppi ásamt mannvirkjum og ræktun og leigja 
hlutafélagi skv. 1. gr. lóð úr landi jarðanna undir starfsemi þess og selja hafnarsjóði skv. 10. 
gr. úr landi jarðanna hentugt jarðnæði vegna hafnar við Mjóeyri í Reyðarfirði. 

Verð jarðanna, mannvirkja á þeim svo og ræktunar fer eftir því sem um semst, ella skal 
það ákveðið með mati dómkvaddra manna. 

6. gr. 
Tala stofnenda hlutafélagsins skal vera óháð 2. mgr. 3. gr. laga um hlutafélög nr. 

32/1978 og tala hluthafa skal vera óháð 1. mgr. 17. gr. laganna. Enn fremur er félagið 
undanþegið ákvæði 2. mgr. 47. gr. um kjör meiri hluta stjórnar á hluthafafundi. 

7. gr. 

Stjórn félagsins skipa 7 menn hið fæsta og 9 menn hið flesta og varamenn þeirra. 
Alþingi kýs hlutfallskosningu fulltrúa ríkisins í stjórn félagsins og varamenn þeirra til 

eins árs í senn. Iðnaðarráðherra tilnefnir formann stjórnar úr hópi þingkjörinna stjórnar- 

manna. 
Í upphafi, er lög þessi hafa verið samþykkt, skal Alþingi kjósa 7 stjórnarmenn og 7 

varamenn þeirra. Þegar aðrir hluthafar en ríkissjóður hafa eignast 10% og allt að 20% 

hlutafjár félagsins skulu þeir kjósa einn stjórnarmann og síðan einn stjórnarmann fyrir hver 

10% hlutafjár til viðbótar. Þegar aðrir hluthafar en ríkissjóður hafa eignast þrjá stjórnar- 
menn fækkar stjórnarmönnum ríkissjóðs um einn í sex, og þegar aðrir hluthafar hafa eignast 
fjóra fulltrúa fækkar stjórnarmönnum ríkissjóðs í fimm. Allar breytingar á stjórn félagsins 
miðast við aðalfund félagsins. 

Atkvæði formanns ræður úrslitum máls þegar atkvæði eru á jöfnu á stjórnarfundum.
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8. gr. 
Hlutafélagi skv. 1. gr. ber að greiða tekjuskatt og eignarskatt og önnur opinber gjöld 

sem almennt eru álögð hér á landi, eftir þeim reglum sem um þau gilda skv. lögum á hverjum 
tíma. 

Félagið skal greiða árlegt gjald, er nemi allt að 1% af aðstöðugjaldstofni. Gjald þetta 

kemur í stað aðstöðugjalds á atvinnurekstur félagsins skv. lögum nr. 8/1972, um tekjustofna 

sveitarfélaga, og annarra gjalda er leysa kynnu aðstöðugjaldið af hólmi. 

Alþingi skal ákveða skiptingu gjaldsins og ráðstöfun áður en rekstur verksmiðju fé- 
lagsins hefst. 

Gjaldið skal lagt á og innheimt á sama hátt og aðstöðugjald og greiðast á sömu gjald- 

dögum og aðstöðugjald. Taka má gjaldið lögtaki, sbr. lög nr. 29 16. desember 1885. 

9. gr. 

Innflutningur af hálfu hlutafélagsins á byggingarefni, vélum og búnaði og öðrum fjár- 
festingavörum og varahlutum til verksmiðju félagsins og reksturs hennar og tengdra mann- 

virkja skal undanþeginn aðflutningsgjöldum og söluskatti á innflutning. Ríkisstjórninni er 
heimilt að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og/eða söluskatt af vöru eða þjón- 
ustu, sem keypt er innanlands vegna byggingar verksmiðjunnar, í þeim tilgangi að efla 
aðstöðu innlendra aðila til samkeppni um verkefni í sambandi við bygginguna. 

Innflutningur af hálfu hlutafélagsins á hráefnum og rekstrarvörum, sem beinlínis eru 
notaðar í framleiðslu á útflutningsvörum frá verksmiðjunni, skal undanþeginn tollum á 
innflutning og útflutning og söluskatti, svo og sala til útlanda á framleiðsluvörum félagsins. 

Rafmagn til reksturs verksmiðjunnar skal undanþegið söluskatti og verðjöfnunargjaldi 
á raforku. 

10. gr. 

Höfnin við Mjóeyri skal vera í eigu hafnarsjóðs Reyðarfjarðarhrepps eða sérstaks hafn- 

arsjóðs, sem stofnað yrði til skv. ákvæðum hafnalaga, og tryggi Reyðarfjarðarhöfn eða nýr 
hafnarsjóður hlutafélaginu afnot af höfninni með kjörum sem ríkisstjórnin samþykkir. 

ll. gr. 

Hlutafélaginu ber að gera varúðarráðstafanir til að varna tjóni á umhverfi verksmiðj- 

unnar við Mjóeyri af hennar völdum. 

Hönnun verksmiðjunnar, bygging og rekstur skulu í öllu vera í samræmi við núgildandi 

og síðari lög og reglugerðir hér á landi varðandi mengunarvarnir og náttúruvernd og Öryggi, 

heilbrigði og hreinlæti á vinnustað, og þá staðla sem settir eru skv. þeim. 
Hlutafélagið skal kosta rannsóknir sem hlutaðeigandi stjórnvöld telja nauðsynlegar til 

að fylgjast með áhrifum af rekstri verksmiðjunnar á umhverfi hennar. 

Ef ágreiningur rís um eðli og umfang nauðsynlegra rannsókna skv. 3. mgr. sker ráðherra 

úr um ágreininginn. 

12. gr. 

Við kísilmálmverksmiðjuna starfi samstarfsnefnd skipuð þremur fulltrúum frá hvorum, 

stjórn verksmiðjunnar og starfsliði hennar, ásamt jafnmörgum varamönnum. Hlutverk 

samstarfsnefndarinnar er að efla samvinnu fyrirtækisins og starfsliðs þess, vera báðum til 

ráðuneytis og gera tillögur um bættan aðbúnað, heilbrigði og öryggi starfsliðs og hagkvæmni 

í rekstri fyrirtækisins.
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13. gr. 

Iðnaðarráðherra fer með mál, sem snerta eignaraðild ríkisins í hlutafélaginu. 

14. gr. {= 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 17. maí 1982. 

Gunnar Thoroddsen. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S. 

  

Hjörleifur Guttormsson. 

Nr. 71. , 27. maí 1982. 

AUGLYSING 

um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, er kominn úr för sinni til útlanda og hefur á ný 
tekið við stjórnarstörfum. 

Forsætisráðuneytið, 27. maí 1982. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Guðmundur Benediktsson. 
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LÖG 
um námslán og námsstyrki. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

I KAFLI 

Lánasjóður íslenskra námsmanna, hlutverk hans og stjórn. 

1. gr. 

Meginhlutverk Lánasjóðs íslenskra námsmanna er að veita íslenskum námsmönnum 

fjárhagsaðstoð til framhaldsnáms við stofnanir er gera sambærilegar kröfur til undirbún- 
ingsmenntunar nemenda og gerðar eru til háskólanáms hérlendis. 

2. gr. 

Nemendur tiltekinna skóla eða einstakir árgangar þeirra skulu njóta námsaðstoðar 

samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð. 
Lánasjóði er heimilt að veita fjárhagsaðstoð öðrum námsmönnum en þeim sem til- 

greindir eru í 1. gr. og 1. mgr. þessarar greinar, enda hafi námsmenn þessir náð 20 ára aldri á 

því almanaksári sem lán eru veitt og stundi sérnám. 
Þrátt fyrir skilyrði 1. gr. er Lánasjóði heimilt að veita fjárhagsaðstoð til náms erlendis, 

verði hliðstætt nám ekki stundað á Íslandi. 

3. gr. 

Opinber aðstoð við námsmenn skv. lögum þessum skal nægja hverjum námsmanni til að 

standa straum af eðlilegum náms- og framfærslukostnaði þegar eðlilegt tillit hefur verið 

tekið til fjölskyldustærðar, framfærslukostnaðar þar sem nám er stundað, tekna námsmanns 

og maka hans, lengdar árlegs námstíma og annarra atriða er áhrif kunna að hafa á fjár- 

hagsstöðu námsmanns. Nánari ákvæði um úthlutun námslána og styrkja skulu sett í reglu- 
gerð. 

Þeir, sem eiga rétt á láni samkvæmt lögum þessum, skulu eiga kost á aðild að Söfnunar- 

sjóði lífeyrisréttinda. Lánasjóður skal standa honum skil á iðgjaldshluta lánþega ásamt 

mótframlagi sínu er telst viðbót við lán eins og það annars reiknast. Það rýrir ekki rétt 
námsmanns til lánsfyrirgreiðslu úr Lánasjóði sem svarar þeim hluta, er nemur iðgjaldi að 

Söfnunarsjóði, þótt hann taki ekki námslán til framfærslu sér eða námskostnaðar. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Á. gr. 

Ráðherra skipar stjórn sjóðsins þannig: 

Einn skv. tilnefningu Stúdentaráðs Háskóla Íslands, einn skv. tilnefningu Bandalags 

íslenskra sérskólanema, einn skv. tilnefningu Sambands íslenskra námsmanna erlendis, einn 
skv. tilnefningu fjármálaráðuneytisins og tvo án tilnefningar og skal annar þeirra vera for-, 
maður stjórnarinnar. 

Stjórnin skal skipuð til fjögurra ára í senn, nema fulltrúar námsmanna sem skipaðir eru 

til tveggja ára. 
Varamenn í stjórn sjóðsins skulu skipaðir með sama hætti og til jafnlangs tíma. 
Verði atkvæði jöfn við afgreiðslu mála í stjórn sjóðsins sker atkvæði formanns úr. 
Ráðherra ræður framkvæmdastjóra til fjögurra ára í senn að fengnum tillögum sjóðs- 

stjórnar. Sjóðsstjórn ræður annað starfsfólk að fenginni heimild ráðuneytisins, sbr. ákvæði 
laga nr. 97/1974. 

5. gr. 
Hlutverk stjórnar sjóðsins er: 
Að veita námsmönnum námslán. 
Að annast úthlutun námsstyrkja samkvæmt Il. kafla laga þessara. 

Að annast fjármál sjóðsins og gerð fjárhagsáætlana. 

Að annast gagnasöfnun varðandi þörf námsmanna á opinberri aðstoð. 
Útborgun lána, innheimtu vaxta og afborgana og aðra daglega afgreiðslu er stjórn 

sjóðsins heimilt að fela bankastofnun. Bókhaldi skal haga skv. fyrirmælum ríkisbókhalds, 

sbr. lög nr. 52/1966. 
Árlegur rekstrarkostnaður greiðist af fé sjóðsins. 

II. KAFLI 

Um námslán og námsstyrki. 

6. gr. 
Fyrsta námsaðstoð skal aldrei veitt fyrr en námsmaður hefur skilað vottorði um tilskilda 

skólasókn og námsárangur á yfirstandandi skólaári. Sjóðsstjórn er heimilt að veita náms- 

mönnum víxillán, sbr. 4. mgr. 7. gr. 

Námsmaður skal að jafnaði hafa heimild til að taka lán á hverju misseri meðan hann er 

við nám, þó ekki lengur en hæfilegur námstími er talinn í þeirri grein og í þeim skóla þar sem 
nám er stundað. Þó skal námsaðstoð ekki veitt nema framvinda náms sé með eðlilegum hætti. 

Námsmenn þeir sem fá lán úr sjóðnum skulu undirrita skuldabréf við lántöku og leggja 
fram yfirlýsingu eins manns um það að hann taki að sér sjálfskuldarábyrgð á endurgreiðslu 

lánsins ásamt verðtryggingu þess, sbr. þó 3. mgr. 7. gr. Stjórn sjóðsins ákveður hvaða 

skilyrðum ábyrgðarmenn skulu fullnægja. 

7. gr. 

Lán úr sjóðnum skulu verðtryggð. Verðtryggingin er miðuð við breytingar á lánskjara- 

vísitölu Seðlabanka Íslands, sbr. lög nr. 13/1979. Reiknast verðtryggingin frá fyrsta degi 

næsta mánaðar eftir að lán er tekið eða einstakir hlutar þess greiddir út til fyrsta dags þess 
mánaðar er greiðsla fer fram. 

Verði breyting á grundvelli lánskjaravísitölu eða útreikningi hennar skal þriggja manna 
nefnd ákveða hvernig vísitölur skv. nýjum og breyttum grundvelli skulu tengdar eldri vísitöl- 

um. Nefndin skal þannig skipuð að Seðlabanki Íslands tilnefnir einn mann, Hæstiréttur 
annan en hagstofustjóri skal vera formaður nefndarinnar.
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Endurgreiðsla lána hefst þremur árum eftir námslok en sjóðsstjórnin skal skilgreina 

nánar hvað telja beri námslok í þessu sambandi. Ári eftir námslok skal námsmanni tilkynnt 

upphæð heildarskuldar og sú vísitala sem samsvarar raungildi hennar. Ábyrgð ábyrgðar- 

manns skv. 3. mgr. 6. gr. getur fallið niður þegar fyrsta greiðsla hefur að fullu verið innt at 

hendi, enda setji lánþegi aðra tryggingu fyrir lánum, sem stjórn sjóðsins metur fullnægjandi. 
Sjóðsstjórn er heimilt að veita námsmönnum námsaðstoð til bráðabirgða með víxil- 

kaupum gegn venjulegum víxilvöxtum og ábyrgð tveggja manna, sbr. Í. mgr. 6. gr., til að 

greiða tímabundinn námskostnað, enda fullnægi námsmenn almennum skilyrðum til náms- 
aðstoðar. Víxlarnir skulu annaðhvort endurgreiðast í reiðufé eða með námsaðstoð sem veitt 

verður síðar skv. almennum reglum. 

8. gr. 

Árleg endurgreiðsla af skuldabréfi skv. 3. mgr. 7. gr. ákvarðast í tvennu lagi. Annars 

vegar er föst greiðsla sem innheimt er á fyrri hluta ársins og hins vegar viðbótargreiðsla sem 
innheimtist á síðari hluta ársins og er háð tekjum fyrra árs. 

Föst ársgreiðsla er kr. 1 200 miðað við lánskjaravísitölu 135 nema eftirstöðvar láns, 
ásamt verðbótum, séu lægri. Þessi upphæð breytist á hverju ári í hlutfalli við lánskjaravísitölu 
1. janúar hvers árs. 

Viðbótargreiðsla miðast við ákveðinn hundraðshluta af útsvarsstofni næsta árs á undan 
endurgreiðsluári. Hundraðshluti þessi er 3,75% margfaldaður samkvæmt hlutfallslegri 
breytingu á lánskjaravísitölu frá 1. júlí á tekjuöflunarári til 1. júlí á endurgreiðsluári. Frá 
þessum hundraðshluta af útsvarsstofni dregst fasta greiðslan skv. 2. mgr. 

Endurgreiðslum skal ljúka ekki síðar en 40 árum eftir að þær hefjast og eru eftirstöðvar 
lánsins þá óafturkræfar, sbr. þó ákvæði 11. gr. um vanskil og vantalningu tekna. Endur- 
greiðslur skulu standa yfir í 5 ár hið skemmsta, þó þannig að það skerði ekki fasta greiðslu 
skv. 2. mgr. 

Stjórn Lánasjóðs er heimilt að veita undanþágu frá árlegri endurgreiðslu skv. 2. og 3. 
mgr. ef skyndilegar og verulegar breytingar verða á högum lánþega milli ára, t. d. ef hann 
veikist alvarlega eða verður fyrir slysi er skerðir til muna ráðstöfunarfé hans og möguleika til 
að afla tekna. Stjórninni er ennfremur heimilt að veita undanþágu frá fastri ársgreiðslu skv. 
2. mgr. ef nám, atvinnuleysi, veikindi, þungun, umönnun barna eða aðrar sambærilegar 
ástæður valda verulegum fjárhagsörðugleikum hjá lánþega eða fjölskyldu hans. 

Lánþegi er sækir um undanþágu skv. 5. mgr. skal leggja fyrir sjóðsstjórn ítarlegar 
upplýsingar um eignir sínar, lífeyri og önnur atriði er stjórnin telur máli skipta. Undanþága 
frá árlegri endurgreiðslu getur verið annaðhvort að hluta eða öllu leyti, eftir atvikum. 

Heimilt er að endurgreiða lán örar en mælt er fyrir um í 2. og 3. mgr. 

9. gr. 

Hverri árlegri endurgreiðslu skal skipt á höfuðstól og verðbætur í hlutfalli, annars vegar 

við lánskjaravísitölu við lántöku, sbr. 1. mgr. 7. gr., og hins vegar hækkun vísitölu fram að 
þeim tíma þegar endurgreiðsla er innt af hendi. 

Endurgreiðslur sem falla í gjalddaga eftir að lánþegi andast falla sjálfkrafa niður. 

Endurgreiðslur eru lögtakskræfar ef um vanskil er að ræða. Sama máli gegnir um 

eftirstöðvar námslána sem felld eru í gjalddaga skv. 11. gr. 

10. gr. 

Verði á endurgreiðslutíma námslána breytingar á skattalögum þannig að veruleg 
breyting verði á því er telst útsvarsstofn frá því sem er við gildistöku laga þessara skal 
viðbótargreiðsla skv. 3. mgr. 8. gr. reiknuð af stofni sem nefnd þriggja manna ákveður. Skal 
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nefndin þannig skipuð að menntamálaráðherra tilnefnir einn nefndarmann, fjármálaráð- 
herra annan, en ríkisskattstjóri skal vera formaður nefndarinnar. Skal nefndin leitast við að 
setja reglur um útreikning endurgreiðslustofns sem geri árlegar endurgreiðslur hvers lánþega 

sem líkastar því og orðið hefði að óbreyttum skattalögum. 

Sé skattþegni áætlaður útsvarsstofn skal miða við hann. Komi í ljós innan þeirra tíma- 
marka er getur í 1. mgr. 97. gr. laga nr. 40/1978 að útsvarsstofn hafi verið of hátt áætlaður 
eða oftalinn og lánþegi því innt af hendi of háa greiðslu skal honum endurgreidd hin of- 

greidda fjárhæð með þeim vöxtum sem á hverjum tíma eru reiknaðir af venjulegum spari- 
sjóðsinnistæðum. 

Sé lánþegi á endurgreiðslutímanum ekki skattskyldur á Íslandi af öllum tekjum sínum 

og eignum skal honum gefinn kostur á að telja fram tekjur sínar til Lánasjóðs íslenskra 
námsmanna og haga árlegum endurgreiðslum í samræmi við það. Geri hann það ekki eða 
telja verði framtal hans ósennilegt og ekki er unnt að sannreyna útsvarsstofn samkvæmt því 
skal stjórn Lánasjóðs áætla honum ríflegan útsvarsstofn til útreiknings árlegrar viðbótar- 

greiðslu. Komi í ljós að áætlun þessi sé röng eiga ákvæði 2. mgr. þessarar greinar eða 11. gr. 
við. 

11. gr. 

Verði veruleg vanskil á endugreiðslu námslána skal stjórn sjóðsins heimilt að fella allt 
lánið í gjalddaga. Sömu heimild hefur sjóðsstjórn ef í ljós kemur að viðbótargreiðslur skv. 3. 
mgr. 8. gr. hafa verið verulega lægri en vera bar vegna þess að lánþegi hefur vantalið tekjur á 
framtali sínu. Sú hækkun sem verður á viðbótargreiðslu vegna endurskattlagningar lánþega 
skal gjaldkræf þegar í stað og skulu reiknaðir af henni hæstu lögleyfðir dráttarvextir frá 

gjalddaga þeirrar viðbótargreiðslu sem hækkuð er. Ákvæði 4. mgr. 8. gr. eiga ekki við um 
þessa hækkun. 

12. gr. 

Stjórn Lánasjóðsins er heimilt að veita aðstöðu jöfnunarstyrki til námsmanna sem verða 

að kosta sig fjarri eigin heimili sínu vegna náms sem er aðstoðarhæft skv. 1. og 2. gr. 
Jöfnunarstyrki til námsmanna á Íslandi skal ákveða með tilliti til ferðakostnaðar og húsnæð- 
iskostnaðar á dvalarstað. 

Fé því sem veitt er á fjárlögum til námsstyrkja skal m. a. varið til þess að vega upp á 

móti kostnaðarauka hjá þeim námsmönnum sem fara utan til náms og skulu þeir að jafnaði 
ganga fyrir er stunda nám sem ekki verður stundað hérlendis. 

Sé námsmanni vegna örorku sinnar, framfærslu barna sinna eða maka eða af öðrum 

ástæðum illmögulegt að dómi sjóðsstjórnar að stunda nám sitt að fullnýttri lánaheimild má 
veita honum aukalán eða styrk úr sjóðnum enda verði höfð hliðsjón af þeim bótum sem 

hann fær samkvæmt gildandi tryggingarlöggjöf. 

13. gr. 

Ráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð að námsmenn frá Norðurlöndum sem 

heimilisfastir eru á Íslandi og stunda nám hérlendis skuli njóta námsaðstoðar samkvæmt 
lögum þessum með sama hætti og íslenskir námsmenn enda njóti þeir ekki aðstoðar frá 
heimalandi sínu. Einnig er heimilt að láta ákvæði þessarar greinar taka til einstakra annarra 

erlendra námsmanna sem eins er háttað um. 

14. gr. 

Umsækjendur um lán og styrki skulu láta fylgja umsókn sinni allar þær upplýsingar sem 

sjóðsstjórnin telur máli skipta við ákvörðun námsaðstoðar. Innlendum námsstofnunum sem 
lög þessi taka til er skylt að láta Lánasjóði íslenskra námsmanna í té nauðsynlega aðstoð við 
framkvæmd laganna, þar á meðal upplýsingar um framvindu náms umsækjanda.
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Skattstjórum er skylt að láta Lánasjóði í té upplýsingar sem nauðsynlegar eru við 
framkvæmd laga þessara. 

Með einstaklingsbundnar upplýsingar, sem Lánasjóði eru látnar í té samkvæmt þessari 
grein, skal farið sem trúnaðarmál. 

TI. KAFLI 

Um ráðstöfunarfé Lánasjóðs íslenskra námsmanna o. fl. 

15. gr. 

Ráðstöfunarfé Lánasjóðs íslenskra námsmanna er: 
1. Endurgreiðslur samkvæmt lögum þessum og vextir og afborganir af eldri námslánum. 
2. Ríkisframlag. 
3. Lánsfé. 

Stjórn Lánasjóðs íslenskra námsmanna skal árlega gera fjárhagsáætlun fyrir sjóðinn á 
næsta almanaksári með sama hætti og aðrar ríkisstofnanir. 

Ársreikningar sjóðsins skulu samþykktir af sjóðsstjórn og endurskoðast af ríkisendur- 
skoðun. Þeir skulu birtir í Stjórnartíðindum. 

16. gr. 

Ráðherra setur með reglugerð frekari ákvæði um framkvæmd þessara laga, m. a. að því 
er varðar meginreglur um rétt til námsaðstoðar, ákvörðunaratriði varðandi fjárhæð hennar, 
ákvæði um útborgun lána með jöfnum mánaðargreiðslum o. s. frv. 

Heimilt er ráðherra að ákveða í reglugerð að námsmenn utan Háskóla Íslands skuli 
greiða hagsmunasamtökum sínum hliðstætt gjald og Stúdentaráð Háskóla Íslands fær til 
sinna nota af innritunargjaldi. Á sama hátt getur ráðherra ákveðið að Lánasjóðurinn inn- 
heimti gjald þetta þegar útborgun námsaðstoðar fer fram. 

Sjóðsstjórn setur reglur um önnur atriði úthlutunar og skal árlega gefa út úthlutunar- 
reglur sjóðsins, samþykktar af ráðherra. 

17. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Falla samtímis úr gildi lög nr. 57/1976, um námslán og 
námsstyrki. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

1. 
Ákvæði 3. gr. þessara laga tekur gildi í áföngum þannig að hlutfallstala lána af reiknaðri 

fjárþörf námsmanna hækkar úr 90 í 95% 1. janúar 1983 og úr 95 í 100% 1. janúar 1984. 

2. 
Ákvæði 2. mgr. 3. gr. um aðild námsmanna að lífeyrissjóði tekur gildi 1. janúar 1985 og 

skal stjórn Lánasjóðsins hafa sett fram áður tillögur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

3. 
Hundraðshlutinn í 3. mgr. 8. gr. skal vera 3,5% fyrir þá sem fá meira en helming af 

raunvirði námslána sinna áður en 3. gr. laga þessara er að fullu gengin í gildi, sbr. bráða- 
birgðaákvæði 1.
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4. 
Ef lánþegi Lánasjóðs samkvæmt þessum lögum er jafnframt að inna af hendi greiðslur 

samkvæmt eldri lögum, dragast síðarnefndu greiðslurnar frá þeirri upphæð sem lánþega bæri 
annars að greiða samkvæmt þessum lögum. 

Gjört í Reykjavík, 13. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 

Ingvar Gíslason. 

Nr. 73. 13. maí 1982. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 46/1965, um eftirlaun alþingismanna, lögum nr. 47/1965, um 
eftirlaun ráðherra, svo og lögum nr. 29/1963, um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, sbr. 

lög nr. 49/1973, lög nr. 21/1975 og lög nr. 98/1980, um breyting á þeim lögum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍsLaNDs 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

I. KAFLI 

Um breyting á lögum nr. 46/1965, um eftirlaun alþingismanna. 

1. gr. 

2. gr. laga nr. 46/1965 orðist svo: 
Fyrrverandi alþingismaður á rétt á eftirlaunum úr sjóðnum þegar svo stendur á að: 

. Hann verður 65 ára. 
2. Hann lætur af þingmennsku, enda verði hann 65 ára innan 4 ára frá því þingmennsku 

hans lýkur. 
3. Samanlagður aldur hans og tvöfaldur sá tími, sem hann hefur setið samtals á þingi, nær 

95 árum, enda hafi hann náð 60 ára aldri. 
4. Hann verður öryrki. Þegar talað er um öryrkja í lögum þessum er átt við 75% örorku 

eða meira. Heimilt er þó stjórn sjóðsins að ákveða, ef sérstaklega stendur á, að greiða 

skuli fyrrverandi alþingismanni, sem aflað hefur sér eftirlaunaréttar samkvæmt lögum 
þessum, hluta af eftirlaunum hans, en aldrei meira en 50% eftirlaunanna, þótt örorka 

hans nái ekki 75%. Í slíkum tilvikum skal farið eftir meginreglum 13. gr. laga nr. 
29/1963, um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. 

=
 

2. gr. 

3. gr. laga nr. 46/1965 orðist svo: 
Fyrrverandi alþingismaður, sem uppfyllir ákvæði 2. gr. laga þessara, á eftirlaunarétt sem 

hér segir: 
1. Fyrir þingsetu í samtals 5 ár eða skemur: 2% fyrir hvert heilt ár og samsvarandi fyrir 

hluta úr ári.
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2. Fyrir þingsetu í samtals allt að 9 ár: 30%. 

3. Fyrir þingsetu í samtals allt að 12 ár: 40%. 

4. Fyrir þingsetu í samtals allt að 15 ár: 50%. 

5. Fyrir þingsetu í samtals allt að 18 ár: 55%. 

6. Fyrir þingsetu í samtals allt að 21 ár: 60%. 
7. Eyrir þingsetu í samtals 21 ár eða lengur: 62% að viðbættum 2% fyrir hvert heilt ár, og 

samsvarandi fyrir hluta úr ári, sem þingsetan er samtals lengri en 21 ár. Eftirlaunarétt- 
urinn verður þó aldrei meiri en 70%. 
Fyrir þingsetu umfram 5 ár skv. töluliðum 2 til 6 skal lífeyrisréttur breytast hlutfallslega 

fyrir hvert ár innan hinna tilgreindu tímabila. 
Eftirlaunin skulu fylgja þingfararkaupi alþingismanns eins og það er á hverjum tíma og 

vera sá hundraðshluti þess, sem eftirlaunarétturinn samkvæmt 1. mgr. segir til um. 
Eftirlaun greiðast ekki meðan hinn fyrrverandi alþingismaður fær greidd biðlaun sam- 

kvæmt 8. gr. laga nr. 75/1980, um þingfararkaup alþingismanna. 

3. gr. 
4. gr. laga nr. 46/1965 falli niður. 

4. gr. 

Núverandi 5. gr. laga nr. 46/1965 verði 4. gr. og orðist svo: 
Eftirlifandi maki alþingismanns eða fyrrverandi alþingismanns á rétt á eftirlaunum að 

honum látnum. Eftirlaunaréttur maka skal vera 20% að viðbættum helmingnum af þeim 
hundraðshluta sem hinn látni alþingismaður hafði áunnið sér sem eftirlaunarétt skv. 3. gr. 

Eftirlaun maka skulu fylgja þingfararkaupi alþingismanns eins og það er á hverjum tíma 
og vera sá hundraðshluti þess sem eftirlaunarétturinn samkvæmt 1. mgr. segir til um. 

5. gr. 

Ný grein, er verði S. gr. laga nr. 46/1965, orðist svo: 

Börn eða kjörbörn, sem sjóðfélagi lætur eftir sig, er hann andast, og yngri eru en 18 ára, 

skulu fá árlegan lífeyri úr sjóðnum, þar til þau eru fullra 18 ára að aldri, enda hafi hinn látni 

séð um framfærslu þeirra að nokkru eða öllu leyti. Sama gildir um börn eða kjörbörn, er sá 
maður lætur eftir sig, er naut elli- eða örorkulífeyris úr sjóðnum, er hann andaðist. Ef barnið 
á foreldri eða kjörforeldri á lífi, er sér um framfærslu þess, er samanlagður lífeyrir þess frá 
almannatryggingum og úr þessum sjóði 50% hærri en barnalífeyrir almannatrygginga. Að 
öðrum kosti er lífeyririnn tvöfaldur barnalífeyrir almannatrygginga. Sama rétt öðlast börn og 
kjörbörn þeirra sjóðfélaga, er njóta elli- eða örorkulífeyris úr sjóðnum, þó svo, að barnalíf- 
eyrir úr þessum sjóði til barna eða kjörbarna örorkulífeyrisþega skal vera jafnmargir hundr- 

aðshlutar af fullum barnalífeyri eins og örorkulífeyrir hans er margir hundraðshlutar af 
hámarksörorkulífeyri. Fósturbörn, er sjóðfélagi hefur framfært að mestu eða öllu leyti, njóti 

sama réttar og börnum og kjörbörnum er veittur hér að framan. 

6. gr. 

7. gr. laga nr. 46/1965 orðist svo: 
Lífeyrir samkvæmt lögum þessum greiðist án tillits til lífeyris, er sjóðfélagi á rétt á úr 

öðrum deildum Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og öðrum lögboðnum lífeyrissjóðum og 

hefur ekki áhrif á slík réttindi að öðru leyti en um getur í 2. mgr. 
Nú hefur fyrrverandi alþingismaður áunnið sér eftirlaunaréttt í hinni almennu deild 

Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins samtímis því að hann ávann sér rétt í alþingismannadeild 

sjóðsins, án þess þó að launaskerðing samkvæmt 11. gr. laga nr. 75/1980, um þingfararkaup 
alþingismanna, eða ákvæði eldri þingfararkaupslaga hafi skert eftirlaunaréttinn í almennu
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deildinni og skulu þá eftirlaunin úr alþingismannadeildinni lækka um sömu upphæð og því 
nemur sem eftirlaunin úr almennu deildinni hefðu lækkað ef eftirlaunarétturinn þar hefði 
skerst í samræmi við launaskerðingu þingfararkaupslaga eins og þau voru á hverjum tíma. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Nú hefur maður þegar eða við lok yfirstandandi kjörtímabils öðlast betri rétt samkvæmt 

þeim reglum, sem settar voru með lögum nr. 46 14. maí 1965, og heldur hann þá rétti til 
eftirlauna samkvæmt þeim reglum. 

II. KAFLI 

Um breyting á lögum nr. 47/1965, um eftirlaun ráðherra. 

7. gr. 
2. gr. laga nr. 47/1965 orðist svo: 
Þegar maður hefur látið af ráðherraembætti og er 65 ára eða eldri eða er öryrki á hann 

rétt á eftirlaunum úr sjóðnum eftir þeim reglum, sem fyrir er mælt í 3. gr. þessara laga. Þegar 
talað er um öryrkja í lögum þessum er átt við 75% örorku eða meiri. Heimilt er þó stjórn 
sjóðsins að ákveða, ef sérstaklega stendur á, að greiða skuli fyrrverandi ráðherra, sem aflað 
hefur sér eftirlaunaréttar samkvæmt lögum þessum, hluta af eftirlaunum hans, en aldrei 
meira en 50% eftirlaunanna, þótt örorka hans nái ekki 75%. Skal í slíkum tilvikum farið 
eftir meginreglum 13. gr. laga nr. 29/1963, um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. 

8. gr. 
3. gr. laga nr. 47/1965 orðist svo: 
Fyrrverandi ráðherra, sem gegnt hefur embætti a. m. k. eitt ár og uppfyllir ákvæði 2. gr. 

laga þessara, á eftirlaunarétt, er nemur 6% fyrir hvert ár og samsvarandi hlutfallslega fyrir 

hvern byrjaðan mánuð í ráðherraembætti, þó aldrei meira en 50%. 

Eftirlaunin skulu fylgja ráðherralaununum, eins og þau eru á hverjum tíma, og vera sá 

hundraðshluti þeirra sem eftirlaunarétturinn samkvæmt 1. mgr. segir til um. 

Eftirlaunin greiðast ekki meðan hinn fyrrverandi ráðherra fær greidd biðlaun sam- 

kvæmt 29. gr. laga nr. 92/1955, um laun starfsmanna ríkisins, og ekki heldur meðan hann 
fær greitt þingfararkaup eða biðlaun samkvæmt lögum nr. 75/1980, um þingfararkaup al- 
þingismanna. 

9. gr. 

4. gr. laga nr. 47/1965 falli niður. (Númer annarra greina breytist til samræmis). 

10. gr. 

Núverandi $. gr. laga nr. 47/1965, er verði Á. gr., orðist svo: 

Eftirlifandi maki ráðherra eða fyrrverandi ráðherra á rétt á eftirlaunum að honum 

látnum. Eftirlaunaréttur maka skal vera 20% að viðbættum 50% af þeim hundraðshluta sem 
hinn látni ráðherra hafði áunnið sér sem eftirlaunarétt skv. 3. gr. 

Eftirlaun maka skulu fylgja ráðherralaunum eins og þau eru á hverjum tíma og vera sá 

hundraðshluti þeirra sem eftirlaunarétturinn samkv. 1. mgr. segir til um. 

11. gr. 
Núverandi 6. gr. laga nr. 47/1965, er verði S. gr., orðist svo: 
Nú andast ráðherra eða fyrrverandi ráðherra, sem öðlast hefur eftirlaunarétt samkvæmt 

3. gr. laga þessara áður en hann náði 65 ára aldri, og á þá maki hans, ef á lífi er, rétt til 
eftirlauna samkvæmt 5. gr. laga þessara. Ákvæði 2. mgr. 5. gr. eiga einnig við í þessu tilviki.
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Ákvæði til bráðabirgða. 
Nú hefur maður þegar öðlast betri rétt samkvæmt þeim reglum, sem settar voru með 

lögum nr. 47 14. maí 1965, og fer þá um rétt hans til eftirlauna samkvæmt þeim reglum. 

III. KAFLI 
Um breyting á lögum nr. 29/1963, um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, 

sbr. lög nr. 49/1973, lög nr. 21/1975 og lög nr. 98/1980, um breyting á þeim lögum. 

12. gr. 
Aftan við 12. gr. laga nr. 29/1963 bætist ný málsgrein er verði 10. mgr. svohljóðandi: 
Þrátt fyrir ákvæði 7. gr. laga nr. 46/1965, um eftirlaun alþingismanna, á alþingismaður 

ekki rétt til lífeyris meðan hann fær greitt þingfararkaup eða biðlaun. 

13. gr. 
Aftan við 12. gr. laga nr. 29/1963 bætist ný málsgrein er verði 11. mgr. svohljóðandi: 
Prátt fyrir ákvæði 7. gr. laga nr. 47/1965, um eftirlaun ráðherra, á ráðherra ekki rétt til 

lífeyris meðan hann fær greidd ráðherralaun eða biðlaun. 

14. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 13. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 

  

Friðjón Þórðarson. 

12. maí 1982. Nr. 74. 
LÖG 

um brunavarnir og brunamál. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍsLAaNDs 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 
gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru: 

I. KAFLI 

Stjórn brunamála. 

1. gr. 
Félagsmálaráðuneytið fer með yfirstjórn brunamála í landinu. 

2. gr. 
Brunamálastofnun ríkisins fer með daglegan rekstur brunamála. 
Ráðherra skipar 3ja manna stjórn brunamálastofnunar til fjögurra ára í senn. Hann 

skipar einn mann eftir tilnefningu Sambands ísl. sveitarfélaga, einn mann eftir tilnefningu
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Landssambands slökkviliðsmanna og einn mann eftir tilnefningu Sambands ísl trygginga- 
félaga. Ráðherra skipar formann stjórnar úr hópi tilnefndra stjórnarmanna og ákveður 

þóknun til þeirra fyrir stjórnarstörf. Stjórnin skal hafa eftirlit með rekstri og starfsemi 
brunamálastofnunarinnar. 

Að fengnum tillögum stjórnar brunamálastofnunarinnar skipar ráðherra brunamála- 

stjóra. Skal hann vera arkitekt, verkfræðingur eða tæknifræðingur og hafa sérþekkingu á 
brunamálum. 

Brunamálastjóri veitir brunamálastofnuninni forstöðu. Hann ræður starfsmenn bruna- 
málastofnunarinnar og taka þeir laun samkv. kjarasamningi opinberra starfsmanna. 

3. gr. 
Auk þess, er segir í 2. gr., er verksvið brunamálastofnunarinnar eftirfarandi: 

a. Að leiðbeina sveitarstjórnum (bæjarstjórnum og hreppsnefndum) um allt það, er lýtur 
að brunavörnum, þar með talið eftirlit með því, að nýbyggingar, viðbætur og endur- 
bætur á vatnsveitukerfum komi að sem mestum notum við slökkvistarf. 

b. Að hafa á hendi tækniaðstoð við brunavarnaeftirlit sveitarfélaga og í öllum meiri háttar 

atvinnufyrirtækjum, verksmiðjum, birgðastöðvum fyrir olíu og bensín, verkstæðum, 
skólum, samkomuhúsum, sjúkrahúsum, hótelum o. s. frv. í samráði við viðkomandi 

slökkviliðsstjóra. 
c. Að yfirfara uppdrætti af nýbyggingum, viðbótum og meiri háttar breytingum á mann- 

virkjum, sem kveðið er á um í reglugerð. til þess að ganga úr skugga um, að lögum og 
reglugerðum, sem að brunamálum lúta, sé fullnægt. 

d. Að vinna að samræmingu á brunahönum, slöngutengingum og öðrum slökkvibúnaði. 

e. Að hafa æfingar með slökkviliðum, gangast fyrir reglubundnum námskeiðum fyrir 
slökkviliðsmenn og undirbúa reglugerð um menntun, réttindi og skyldur slökkviliðs- 
manna. 

f. Að halda uppi rannsóknarstarfsemi á sviði brunamála og leiðbeina um val, uppsetningu 
og notkun á slökkvibúnaði og aðvörunarkerfum. 

g. Að beita sér fyrir aukinni kynningar- og fræðslustarfsemi, þar með talið að kynna 

hönnuðum mannvirkja nýjungar á sviði brunavarna og gangast fyrir ráðstefnum og 
námskeiðum fyrir hönnuði og tæknimenn sveitarfélaga. 

h. Að semja árlega skýrslu um orsakir og afleiðingar eldsvoða. Skulu slíkar skýrslur sendar 

tryggingafélögunum og aðalniðurstöður þeirra skal birta opinberlega. 

i. Að undirbúa og endurskoða, eftir því sem þörf er á, reglugerðir um brunamál, og sjá svo 
um, að þær séu ávallt í samræmi við kröfur tímans. 

i. Að hafa samvinnu við samsvarandi stofnanir í nágrannalöndunum og fylgjast með 

framförum og nýjungum erlendis á sviði brunavarna. 

4. gr. 
Sveitarfélög skulu halda uppi brunavörnum, þar með talið eldvarnareftirlit, í samræmi 

við kröfur, sem nánar skal kveða á um í reglugerð um brunavarnir og brunamál. Kostnaður 
greiðist úr sveitarsjóði. 

Sveitarstjórn og slökkviliðsstjóri fara með brunavarnamál sveitarfélagsins. 
Sá, sem telur rétti sínum hallað með ályktun sveitarstjórnar (slökkviliðsstjóra), getur 

skotið slíkri ályktun til félagsmálaráðherra, sem fellir fullnaðarúrskurð um málið að fenginni 

umsögn brunamálastjóra. 
Félagsmálaráðherra getur, að fenginni umsögn stjórnar brunamálastofnunar, undan- 

þegið sveitarfélag skyldu til að halda uppi sérstökum brunavörnum, berist rökstudd beiðni 
um slíkt frá sveitarstjórn.
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II. KAFLI 

Um slökkvilið og slökkvistarf. 

5. gr. 

Sveitarfélögum er skylt að leggja til og halda við nauðsynlegum tækjum og útbúnaði til 

slökkvistarfs og brunavarna, þar með talið nauðsynlegt húsnæði. Þeim ber að hlutast til um, 
að nægilegt vatn sé fyrir hendi til slökkvistarís. 

Í reglugerð skal kveða á um lágmarkskröfur varðandi tækjakost, húsnæði og mannafla 

slökkviliða. 
6. gr. 

Sveitarstjórn skipar slökkviliðsstjóra og varaslökkviliðsstjóra. Slökkviliðsstjóri, en í 
forföllum hans varaslökkviliðsstjóri, er yfirmaður og stjórnandi slökkviliðs. Hann hefur 
umsjón með öllum tækjum slökkviliðsins og brunahönum. 

7. gr. 

Allir verkfærir menn 18—60 ára að aldri, sem heimilisfastir eru í sveitarfélagi, eru 

skyldir til þjónustu í slökkviliði. Þeim er skylt að koma til slökkviæfinga allt að 20 klst. á ári, 
og auk þess skulu þeir koma hvenær sem eldsvoða ber að höndum, skv. nánari reglum um 
útköll. Sveitarstjórn skipar menn í slík slökkvilið eftir tillögum slökkviliðsstjóra. Um þóknun 
fyrir störf í slökkviliði fer eftir ákvörðun sveitarstjórnar, en hafa skal hliðsjón af ákvæðum 
kjarasamninga opinberra starfsmanna. 

8. gr. 

Í sveitarfélögum, þar sem slökkvilið er skipað fastráðnum starfsmönnum, má takmarka 

skyldur samkv. 7. gr. eða fella þær niður. 
Slökkviliðsstjóra er skylt að sjá um, að slökkviliðsæfingar séu haldnar eins oft og áskilið 

er í reglugerð. 
9. gr. 

Slökkviliðsstjóra, eða staðgengli hans, er heimilt, þegar sérstaklega stendur á, að kveðja 

til slökkvistarfa eins marga menn og hann telur nauðsynlegt, og getur enginn vinnufær 
maður skorast undan þeirri skyldu. Slík aðstoð skal veitt án endurgjalds. 

10. gr. 
Slökkviliðsmenn og aðrir, sem vinna að brunavörnum eftir kvaðningu slökkviliðsstjóra 

eða lögreglustjóra, skulu slysatryggðir við æfingar og Önnur störf í þágu brunavarna, sam- 
kvæmt ákvæðum í e-lið 29. gr. laga um almannatryggingar, nr. 67/1971. Þeir, sem verða 
fyrir tjóni við störf í þágu brunavarna, eiga rétt á að fá tjónið bætt úr sveitarsjóði, enda verði 
tjónið ekki bætt af vátryggingarfélagi. Náist ekki samkomulag um bætur, skal tjónið metið af 
dómkvöddum mönnum. 

11. gr. 

Félagsmálaráðuneytið getur að nokkru eða öllu leyti undanþegið sveitarfélag þeirri skyldu 

að hafa slökkvilið, ef það hefur samið um, að slökkvilið í nærliggjandi sveitarfélagi annist 
slökkvistarf. Um slíka samvinnu skal gera skriflegan samning, og skal hann staðfestur af 

félagsmálaráðuneytinu að fenginni umsögn stjórnar brunamálastofnunarinnar. 

12. gr. 

Verði eldur laus eða bráð hætta er á, að svo fari, þá skal sá, er þess verður vís, slökkva 

eldinn eða afstýra hættu, ef honum er það kleift. Geti hann það ekki, skal hann tafarlaust 
aðvara þá, sem kunna að vera í hættu, og kveðja til slökkvilið eða aðra tiltæka hjálp. 
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13. gr. 
Hverjum manni er skylt, þegar eldsvoða ber að höndum, að leyfa aðgang að húsi sínu og 

lóð og una því, að brotið verði niður og rutt burt því, sem til fyrirstöðu er við slökkvistarf. 
Heimilt er að rífa niður byggingar, ef slökkviliðsstjóri álítur það nauðsynlegt til að stöðva 
útbreiðslu elds. Slökkvilið hefur rétt til að nota öll tæki og áhöld, sem til næst og að gagni 
mega koma við slökkvistarf, þegar eldsvoða ber að höndum. 

14. gr. 
Fjártjón, sem hlýst af ráðstöfunum samkv. 13. gr., telst brunatjón. 

15. gr. 

Ef lögreglustjóri býr í sveitarfélaginu, skal hann ásamt lögregluliði staðarins annast 

löggæslu við slökkviliðsæfingar og slökkviliðsstörf, en ella hreppstjóri eða sérstakur fulltrúi, 
sem lögreglustjóri skipar. Við eldsvoða er löggæslulið á brunastað undir yfirstjórn slökkvi- 

liðsstjóra. Lögreglulið skal sjá slökkviliði fyrir greiðum aðgangi að brunastað, stöðva umferð 
um nærliggjandi götur, afgirða svæði, sem slökkviliðið þarf til að gegna störfum sínum, og 
varðveita muni, sem bjargað er frá bruna, þar til þeir eru afhentir réttum aðilum. 

16. gr. 
Heimilt er slökkviliði, lögreglu eða þeim, sem þessir aðilar kveðja til, að fjarlægja hvern 

þann, er truflar slökkvistarf, og gera fullnægjandi ráðstafanir tilað hann valdi ekki frekari 

truflun. 

17. gr. 

Slökkviliði er heimilt að veita aðstoð við að slökkva eld utan eigin undæmis. Slökkvi- 
liðsstjóri ákveður hverju sinni, hversu mikið af tækjum og mannafla megi senda með hlið- 
sjón af því, að eigin umdæmi sé ekki stofnað í óeðlilega hættu. 

Kostnaður við slíka aðstoð telst til brunavarnakostnaðar þess sveitarfélags, sem aðstoð- 
ar nýtur. Verði ágreiningur um kostnað, skal hann ákveðinn af dómkvöddum mönnum. 
Héraðsdómari (í Reykjavík yfirborgardómari) í því umdæmi, sem aðstoð veitir, útnefnir 
matsmenn. 

III. KAFLI 

Um brunavarnir og meðferð eldfimra efna. 

18. gr. 

Félagsmálaráðuneytið skal, að fengnum tillögum brunamálastjóra, veita mönnum 
réttindi til að setja upp kynditæki og gera við þau. 

Einungis þau kynditæki má selja og setja upp, sem viðurkennd hafa verið af brunamála- 
stjóra. 

19. gr. 
Eiganda eða umráðamanni fasteignar eða annars mannvirkis er skylt að leggja til og 

halda við nauðsynlegum tækjum og búnaði til björgunar á fólki úr eldsvoða. Hann skal, að 
svo miklu leyti sem eðlilegt getur talist kostnaðar vegna, sjá um, að fyrir hendi séu tæki og 

útbúnaður til viðvörunar svo og til að slökkva og hefta útbreiðslu elds. Einnig ber honum að 
leggja til nægilegan mannafla til eftirlits með brunarústum ettir eldsvoða. 

Félagsmálaráðuneytið getur, að fengnum tillögum stjórnar brunamálastofnunarinnar, 

lagt svo fyrir, að stærri fyrirtæki geri sérstakar ráðstafanir til að sporna við eldsvoða hjá sér, 

t. d. með útvegun sérstaks búnaðar til viðvörunar- og slökkvistarfs og þjálfun tiltekinna 
starfsmanna í slökkvistarfi.
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20. gr. 

Nauðsynlegum útbúnaði vegna almennra brunavarna má koma fyrir, hvar sem slíkt telst 
nauðsynlegt, ef það veldur ekki óeðlilegu tjóni eða óþægindum fyrir eiganda. Slökkviliðs- 
stjóri skal tilkynna aðila fyrir fram um slíkar aðgerðir. 

21. gr. 

Fara skal þannig með eld eða eldfim efni, að sem allra minnst hætta sé á því að eldsvoði 
geti af því hlotist. 

ÍV. KAFLI 

Um tilkynningu eldsvoða og rannsókn. 

22. gr. 
Sá, sem verður fyrir brunatjóni, eða sé hann ekki viðstaddur, þá sá, er kemur í hans 

stað, er skyldur að tilkynna brunann hlutaðeigandi tryggingafélagi, svo og lögreglustjóra, 
fulltrúa hans, sbr. 15. gr., eða hreppstjóra, svo fljótt sem unnt er. 

23. gr. 
Lögreglustjóri skal sjá um að lögreglurannsókn fari fram þegar eftir brunatjón. Ef 

kveðja þarf til sérfróða menn vegna rannsóknar á eldsvoða, skal stjórn brunamálastofnunar- 
innar tilnefna þá samkvæmt tillögu brunamálastjóra. Réttarrannsókn þarf hins vegar ekki 
að fara fram, ef brunatjón er óverulegt og eldsupptök kunn. Afrit af gögnum um hverja slíka 

rannsókn ber að senda viðkomandi tryggingafélagi og brunamálastofnun þegar þau liggja 
fyrir. 

V. KAFLI 

Um brunavarnagjald o. fl. 
24. gr. 

a. Öll tryggingafélög og aðrir, er tryggingar annast, skulu greiða brunamálastofnuninni 

1.75% af brúttóiðgjaldatekjum vegna brunatrygginga (frumtrygginga) á fasteignum og 

lausafé. Sama gildir um tryggingu, sem innifelur bæði brunatryggingu og annars konar 
tryggingu. Viðlagatrygging Íslands skal þó ekki teljast gjaldskyld trygging í þessu efni. 
Framlög þessi skulu greidd ársfjórðungslega og miðast við iðgjaldatekjur ársins á 
undan. Endanlegt uppgjör við hvert félag fer fram, þegar ársreikningar liggja fyrir. 

b. Stjórn brunamálastofnunar er heimilt að semja gjaldskrá og fá hana staðfesta af ráðu- 
neytinu. Í slíkri gjaldskrá skal kveðið á um skoðunargjöld og önnur gjöld, er bruna- 

málastofnunin tekur fyrir veitta þjónustu. 

c. Það, sem á kann að vanta, að framangreindir tekjustofnar nægi til þess að standa undir 
rekstrinum, greiðist úr ríkissjóði. 

VI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
25. gr. 

Slökkviliðsstjóri hefur eftirlit með því í sínu umdæmi, að farið sé eftir lögum þessum og 
reglugerðum, sem settar verða samkvæmt þeim. 

Honum og eftirlitsmönnum hans skal heimil umferð um híbýli manna, vinnustaði og 
aðra þá staði, þar sem eftirlits skv. 1. mgr. er þörf.
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26. gr. 

Nú kemur í ljós, að ákvæði laga þessara eða reglugerðar samkvæmt þeim eru brotin og 
skal þá slökkviliðsstjóri þegar í stað gera ráðstafanir til að úr verði bætt. Þegar svo stendur á 

og upp kemur ágreiningur milli hans og húsráðanda um úrbætur, ber slökkviliðsstjóra tafar- 

laust að vísa málinu til stjórnar Brunamálastofnunar ríkisins, sem úrskurðar ágreininginn. 
Slökkviliðsstjóra eða brunamálastjóra ber að kæra brot til héraðsdómara sé ekki farið að 
úrskurði þeirra. 

Að fengnu samþykki Brunamálastofnunar ríkisins getur slökkviliðsstjóri í samráði við 
lögreglustjóra eða héraðsdómara ákveðið, að framkvæmdar verði nauðsynlegar úrbætur á 
kostnað húsráðanda eða ákveðið dagsektir á hendur honum allt að 0,1% af brunabótamati 
viðkomandi byggingar á dag, uns úr verður bætt. Dagsektir renni til ríkissjóðs. Þá getur 
slökkviliðsstjóri eða lögreglustjóri ákveðið, ef almannahætta stafar af því, að settum reglum 

um brunavarnir er ekki fylgt, að stöðva rekstur í viðkomandi byggingu og loka henni, þar til 

úr hefur verið bætt með fullnægjandi hætti að mati þessara aðila. 

27. gr. 

Nú telur brunamálastjóri að brotin séu ákvæði laga þessara eða reglugerðar og slökkvi- 
liðsstjóri geri ekki fullnægjandi ráðstafanir til úrbóta skv. 26. gr., og skal brunamálastjóri þá, 
að höfðu samráði við stjórn brunamálastofnunar, benda slökkviliðsstjóra á misbrestina, og 

hefur brunamálastjóri síðan rétt til að beita þeim heimildum, sem slökkviliðsstjóra eru 

veittar í þeirri grein, ef ekki er úr bætt. 
Ef brunamálastjóri telur að sveitarstjórn gegni ekki skyldu sinni skv. lögum þessum, þá 

er honum heimilt að láta bæta úr á kostnað sveitarsjóðs, að höfðu samráði við stjórn 
brunamálastofnunar. 

28. gr. 

Ráðherra setur, að fenginni tillögu stjórnar brunamálastofnunar, reglugerðir þar sem 

ánar skal kveðið á um framkvæmd laga þessara. 

29. gr. 

Um matsgerðir samkvæmt lögum þessum fer að almennum reglum og venjum um möt 
dómkvaddra matsmanna. Meta skal raunverulegt fjártjón hverju sinni. 

30. gr. 
Gjöld og dagsektir skv. lögum þessum, svo og kostnað skv. 2. mgr. 26. og 27. gr., má 

innheimta með lögtaki. 

31. gr. 

Brot á lögum þessum og reglugerð skv. þeim varða sektum, en varðhaldi eða fangelsi, ef 

sakir eru miklar. 

32. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Með þeim eru úr gildi numin lög nr. 55 22. maí 1969 um brunavarnir og brunamál. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 

  
Svavar Gestsson.
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LÖG 
um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, sbr. lög nr. 34/1980, og um 

breyting á sektarmörkum nokkurra laga. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gr. 

50. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 sbr. 1. gr. laga nr. 34/1980 orðist svo: 

Eigi má beita hærri fésekt en einni milljón króna, nema heimild sé til þess í öðrum 
lögum. 

2. gr. 

Lög um ráðherraábyrgð nr. 4/1963. 

Í 1. mgr.11. gr. laganna falli niður orðin „allt að kr. 50 000“. 

3. gr. 

Lög um kosningar til Alþingis nr. $2/1959. 

A. Í 140. gr. falli niður orðin „frá 1 000—20 000 kr.“ 

B. Í 141. gr. falli niður orðin „frá 400—4 000 kr.“ 

C. Í 142. gr. falli niður orðin „2 000—20 000 króna.“ 

D. Í 143. gr. falli niður orðin „„1 000—20 000 króna.“ 

d. gr. 

Lög um sparisjóði nr. 69/1941. 

Í 1. mgr. 29. gr. falli niður orðin „allt að 500 kr.“ 

5. gr. 
Lög um almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar nr. 45/1926. 

8. gr. orðist svo: 

Brot gegn ákvæðum laga þessara varða sektum, auk þess má með dómi svipta mann 

rétti til að hafa veitingahús eða annan almennan veitingastað, hafi hann áður sætt sektum 
fyrir brot gegn lögum þessum. Með mál, er rísa út af brotum gegn lögum þessum, skal fara að 

hætti opinberra mála. 

6. gr. 

Lög um friðun Þingvalla nr. 59/1928. 

8. gr. orðist svo: 

Brot gegn ákvæðum laga þessara og reglugerða settra samkvæmt þeim varða sektum, 

varðhaldi, eða fangelsi ef sakir eru miklar. 

Mál út af brotum á lögum þessum sæta meðferð opinberra mála. 

1. gr. 

Lög um dýravernd nr. 21/1957. 

Í 1. mgr. 18. gr., sbr. 1. gr. laga nr. 38/1968, falli niður orðin „allt að 10 þús. kr.“
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8. gr. 

Lög um friðun hreindýra og eftirlit með þeim nr. 28/1940. 

A.3. gr., sbr. 2. gr. 1. nr. 72/1954, orðist svo: 

Brot gegn lögum þessum og reglum settum samkvæmt þeim varðar sektum eða varð- 

haldi. 
Mál út af brotum á lögum þessum sæta meðferð opinberra mála. 
B. 4. gr. laganna falli niður. 

9. gr. 
Lög um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974. 

Í 1. mgr. 5. gr., sbr. 1. gr. 1. nr. 60/1980, falli niður orðin „allt að 6 millj. króna“. 

10. gr. 

Lög um hundahald og varnir gegn sullaveiki nr. 7/1953. 

A. 2. mgr. 4. gr. falli niður. 
B. 7. gr. orðist svo: 
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum eða samþykktum, sem settar kunna að verða 

samkvæmt þeim, varða sektum. 

11. gr. 

Vegalög nr. 6/1977. 

Í 85. gr. falli niður orðin „allt að 100 þúsund krónum“. 

12. gr. 
Lög um skipulag á fólksflutningum með bifreiðum nr. 83/1966. 

Í 10. gr. falli niður orðin „frá 1 000—10 000 kr.“ 

13. gr. 
Lög um leigubifreiðar nr. 36/1970. 

Í 11. gr. falli niður orðin „frá 500—20 000 krónum“. 

14. gr. 

Lög um fjarskipti nr. 30/1941. 

Í 1. tl. 27. gr. falli niður orðin „allt að 10 000 krónum“. 

15. gr. 
Lög um skipulag ferðamála nr. 60/1976. 

Í 37. gr. falli niður orðin „allt að 100 000,00 kr.“ 

16. gr. 

Lög um brunvarnir og brunamál nr. 55/1969. 

Í 34. gr. falli niður orðin „„1 000—100 000 krónum“. 

17. gr. 

Lög um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina nr. 1/1890, sbr. 1. nr. 67/1919. 

A. 1. mgr. S. gr. orðist svo: 
Brot gegn samþykktunum varða sektum.
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B. Niðurlag 3. mgr. 5. gr. orðist svo: 
Kostnaður við þetta og kostnaður, sem leiðir af þeim ráðstöfunum, er lögreglustjórinn 

gerir til þess að hindra brot gegn því, sem bannað er í samþykktunum, greiðist af brota- 
manninum eða, ef hann er eigi fær um það, úr ríkissjóði. 

C. 6. gr. orðist svo: 

Með mál sem rísa út af brotum á samþykktunum skal fara að hætti opinberra mála. 

18. gr. 

Lög um lögreglusamþykktir í löggiltum verslunarstöðum nr. 32/1924. 

2. gr. orðist svo: 
Brot gegn ákvæðum samþykktanna varða sektum. Með mál sem rísa út af brotum á 

samþykktinni skal fara að hætti opinberra mála. 

19. gr. 

Lög um sinubrennur og meðferð elds á víðavangi nr. 8/1966. 

10. gr. orðist svo: 
Brot gegn ákvæðum laga þessara varða sektum. 

20. gr. 

Lög um heimild til þess að marka skemmtunum og samkomum tíma nr. 120/1947. 

Í niðurlagi 1. gr. falli niður orðin „allt að 10 000 kr.“ 

21. gr. 

Skipulagslög nr. 19/1964. 

A. Í 1. mgr. 36. gr. falli niður orðin „allt að 100 000 krónum.“ 
B. Í 2. mgr. 36. gr. breytist töluorðið „„1 000“ í 5 000. 

22. gr. 

Lög um stofnun búnaðarmálasjóðs nr. 38/1945. 

Í 5. gr. falli niður orðin „50—5 000 kr.“ 

23. gr. 

Lög um innflutning búfjár nr. 74/1962. 

Í 21. gr. falli niður orðin „1 000—100 000 krónum“. 

24. gr. 

Lög um varnir gegn því að gin- og klaufaveiki og aðrir alidýrasjúkdómar berist til 
landsins nr. 11/1928. 

A. Í 1. mgr. 6. gr. falli niður orðin „frá 100—10 000 krónum“. 

B. Í 2. mgr. 6. gr., sbr. 1. gr. . nr. 16/1952, falli niður orðin „„500—50 000 kr.“ 

25. gr. 
Lög um varnir gegn útbreiðslu næmra sauðfjársjúkdóma og útrýmingu þeirra nr. 23/ 

1956. 

1. mgr. 46. gr. orðist svo: 

Brot gegn lögum þessum, svo og reglugerðum og fyrirmælum, er sett verða samkvæmt
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þeim, varða sektum, varðhaldi eða fangelsi og skal mál út af þeim brotum fara að hætti 

opinberra mála. 

26. gr. 

Lög um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbún- 

aðarvörum o. fl. nr. 95/1981. 

A. Í 1. mgr. 46. gr. breytist orðið „lögreglumál“ í mál og niður falli orðin frá „50—500 

kr.“ 
B. Í 2. mgr. 46. gr. breytist töluorðin „„1— 100“ í 10—1 000. 

217. gr. 

Lög um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins nr. 44/1948. 

Í 3. gr, sbr. 2. gr. I. nr. 45/1974, falli niður orðin „frá kr. 10 000,00 til kr. 

1 000 000,00%. 

28. gr. 

Lög um róðrartíma fiskibáta nr. 47/1973. 

Í 3. gr. falli niður orðin „frá kr. 5 000,00—50 000,00%. 

29. gr. 

Lög um síldarútvegsnefnd og útfiutning saltaðrar síldar nr. 62/1962. 

Í 11. gr. falli niður orðin „allt að kr. 2 000 000,00%. 

30. gr. 
Lög um samþvkktir um lokunartíma sölubúða nr. 17/1936. 

A. 5. mgr. 3. gr. orðist svo: 

Brot á samþvkktum, sem settar verða skv. lögum þessum, varða sektum. 

B. 6. mgr. 3. gr. orðist svo: 

Með mál út af brotum á samþykktunum skal farið að hætti opinberra mála. 

31. gr. 
Lög um heimild til að banna innflutning ósútaðra skinna og húða nr. 3/1902. 

A. 2. gr. orðist svo: 

Brot gegn lögunum varða sektum. Heimilt er að beita eignarupptöku samkvæmt 

ákvæðum 69. gr. almennra hegningarlaga. Mál út af brotum á lögunum sæta meðferð opin- 
berra mála. 

B. 3. gr. falli niður. 

32. gr. 
Lög um meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum nr. 30/1966. 

1. mgr. 14. gr. orðist svo: 
Brot gegn lögum þessum eða reglugerðum settum samkvæmt þeim varða sektum. Fara 

skal með mál út af brotum á þeim að hætti opinberra mála. 

33. gr. 

Lög um skipan gjaldeyris- og viðskiptamála nr. 63/1979. 

Í 2. mgr. 17. gr. falli niður orðin „allt að 15 millj. kr.“
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34. gr. 
Sjómannalög nr. 67/1963. 

Í 74. gr. falli niður orðin „1 000—10 000 kr.“ 
Í 76. gr. falli niður orðin „„1 000—10 000 króna“. 
Í 78. gr. falli niður orðin „500—5 000 króna“. 

Í 81. gr. falli niður orðin „„500—5 000 króna“. 
Í 84. gr. falli niður orðin „„500—5 000 króna“. 

Í 86. gr. falli niður orðin „500—5 000 króna“. 

Í 88. gr. falli niður orðin „„500—S5 000 króna“. o
m
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35. gr. 

Lög um skipamælingar nr. 50/1970. 

Í 16. gr. falli niður orðin „frá 2 000 til 20 000 kr.“ 

36. gr. 

Lög um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum skipum nr. 69/1973. 

Í 1. mgr. 29. gr. falli niður orðin „allt að kr. 100 000,00% 

37. gr. 

Lög um atvinnuréttindi vélstjóra á íslenskum skipum nr. 72/1966. 

Í 29. gr. falli niður orðin „frá kr. 1 000,00 til kr. 20 000,00%. 

38. gr. 
Lög um ráðstafanir til öryggis við siglingar nr. 56/1932. 

A. 6. gr. orðist svo: 

Brot á lögum þessum eða tilskipunum og reglum, sem settar eru samkvæmt þeim, varða 

sektum eða varðhaldi, nema þyngri refsing liggi við skv. öðrum lögum. 

Ef um stórfellt brot er að ræða af hendi skipstjóra má ennfremur svipta hann réttindum 
til skipstjórnar með dómi. 

Brot gegn lögum þessum og tilskipunum og reglum settum samkvæmt þeim sæta með- 
ferð opinberra mála. 

B. 7. gr. falli niður. 
39. gr. 

Lög um dag- og næturbendingar á íslenskum skipum í sjávarháska og um ráðstafanir er 
skip rekast á nr. 13/1899. 

Í 2. mgr. 1. gr. falli niður orðin „allt að 200 kr.“ 

40. gr. 

Lög um leiðsögu skipa nr. 48/1933. 

27. gr. orðist svo: 

Brot gegn lögum þessum varða sektum, nema þyngri refsing liggi við skv. öðrum lögum. 
Mál út af brotum á lögum þessum fara að hætti opinberra mála. 

41. gr. 

Lög um bann gegn jarðraski nr. 123/1940. 

3. gr. orðist svo: 
Brot gegn lögum þessum varða sektum og fer um mál út af brotunum að hætti opinberra 

mála. 

A 15
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Hafnalög nr. 45/1973. 

Í 27. gr. falli niður orðin „allt að 100 000,00 krónum“. 

43. gr. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd alþjóðasamn- 

ing, er gerður var 15. febrúar 1972, um varnir gegn mengun sjávar vegna losunar úrgangs- 

efna frá skipum og flugvélum nr. 20/1973. 

Í 1. mgr. 6. gr. falli niður orðin „frá 1 000,00 til 500 000,00 krónum“. 

dd. gr. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd alþjóðasamning, er 

gerður var 29. desember 1972, um varnir gegn mengun hafsins vegna losunar úrgangsefna 

og annarra efna í það nr. $3/1973. 

Í 1. mgr. 4. gr. falli niður orðin „frá 1 000,00 til 500 000,00 krónum“. 

4S. gr. 

Lög um veitingasölu, gististaðahald o. fl. nr. 53/1963. 

Í 27. gr. falli niður orðin „allt að 100 þús. kr.“ 

46. gr. 

Lög um eyðingu refa og minka nr. $2/1957. 

Í 1. mgr. 15. gr. falli niður orðin „allt að 10 000 krónum“. 

47. gr. 

Lög um fuglaveiðar og fuglafriðun nr. 33/1966. 

A. 2. mgr. 17. gr. orðist svo: 

Brot gegn löggiltri samþykkt varða sektum. Mál, sem rísa út af téðum brotum, skulu 
rekin að hætti opinberra mála. 

B. 1. mgr. 37. gr. orðist svo: 
Hver sá, sem sekur gerist um ólöglegar fuglaveiðar, skal sæta sektum, varðhaldi eða 

fangelsi. Virða skal það refsingu til þyngingar, ef fágætar fuglategundir eru veiddar, svo sem 

örn, snæugla, fálki eða haftyrðill, enda sé síðasttalda tegundin veidd í varpstað (í Grímsey 

við Eyjafjörð) eða í grennd við hann. Sama gildir um ólöglegar æðarfuglaveiðar. Upptaka á 
ólöglegu veiðifangi, hagnaði af veiði og á veiðitækjum er heimil samkv. 69. gr. almennra 

hegningarlaga. Ekki er það upptöku til fyrirstöðu, þótt annar sé eigandi veiðitækis en sá, sem 

sekur hefur reynst um brot á lögunum. 

C. 38. gr. orðist svo: 

Ólögleg eggjataka varðar sektum, varðhaldi eða fangelsi. Virða skal það refsingu til 

þyngingar, ef tekin eru egg fágætra fuglategunda, svo sem arnar, snæuglu, fálka og haftyrðils, 
svo og æðaregg. Heimilt er að gera egg, sem ólöglega er aflað, upptæk samkvæmt 69. gr. 

almennra hegningarlaga. Sama gildir um hagnað, sem fenginn er með ólöglegri eggjatöku. 

D. 39. gr. orðist svo: 
Brot á ákvæðum 29.—-3S. gr. varða sektum, varðhaldi eða fangelsi. Upptaka á ólög- 

legum birgðum af fuglum, eggjum eða eggjaskurn er heimil, svo og á hagnaði af sölu þessara 
verðmæta.
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E. 40. gr. orðist svo: 
Eigi má maður hleypa af skoti í annars manns landi án leyfis landeiganda eða ábúanda, 

nema lög mæli öðruvísi fyrir. Brot á þessu ákvæði, svo og á öðrum ákvæðum laga þessara, 

sem ekki er lögð sérstök refsing við í 17. gr. og 37.—39. gr., varða sektum, varðhaldi eða 
fangelsi. 

F. 41. gr. falli niður. 

48. gr. 

Lög um fasteignasölu nr. 47/1938. 

A. 11. gr. falli niður. 

B. 12. gr. orðist svo: 
Brot gegn lögum þessum varða sektum, nema þyngri hegning liggi við að lögum. 

49. gr. 

Lög um happdrætti (lotterí) og hlutaveltur (tombólur) nr. 6/1926. 

3. gr. orðist svo: 
Brot gegn lögum þessum varða sektum og skal fara með mál af þeim að hætti opinberra 

mála. 

50. gr. 

Lög um getraunir nr. 59/1972. 

Í niðurlagi 10. gr. falli niður orðin „allt að 100 þús. kr.“ 

51. gr. 
Lög um einkaleyfi nr. 12/1923. 

A. 2. og 3. ml. 21. gr. orðist svo: 
Sá, sem af ásettu ráði gengur á einkaleyfisrétt, skal auk þess sæta sektum. 
B. 1. mgr. 22. gr. orðist svo: 

Mál út af brotum á lögum þessum getur sá einn höfðað sem misgert er við. 

52. gr. 

Lög um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð nr. 42/1903. 

Í 23. gr. falli niður orðin „frá 5—500 kr.“ 

53. gr. 

Lög um flugvallagjald nr. 8/1976. 

Í 7. gr. laganna falli niður orðin „allt að 10 000 000 króna“. 

54. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 13. maí 1982. 

Friðjón Þórðarson. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.) 

  
Friðjón Þórðarson.
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LÖG 
um lyfjadreifingu. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍsLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

I KAFLI 

l. gr. 

Yfirstjórn. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið fer með yfirstjórn lyfjadreifingar samkvæmt 
lögum þessum. Í því ráðuneyti starfar deildarstjóri (lyfjamálastjóri) sem annast framkvæmd 

lyfjamála innan ráðuneytisins fyrir hönd ráðherra. Skal hann vera lyfjafræðingur að mennt 

og uppfylla að öðru leyti skilyrði laga til að öðlast lyfsöluleyfi. 

II. KAFLI 

Um stofnun lyfjabúða og lyfsöluleyfi. 

2. gr. 

Lyfjabúðir og lyfjaútibú skulu vera í héruðum, samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð, 
sem ráðherra setur með hliðsjón af skiptingu landsins í læknishéruð í lögum um heilbrigðis- 
þjónustu nr. 57 20. maí 1978. 

3. gr. 

Lyfsöluleyfi má veita einstaklingum og Háskóla Íslands samkvæmt ákvæðum þessarar 

greinar. Forseti Íslands veitir einstaklingum lyfsöluleyfi, en ráðherra staðfestir ráðningu 
forstöðumanna lyfjabúða, sem reknar eru af stofnunum. 

Handhafa lyfsöluleyfis er skylt að hlíta ákvæðum laga og stjórnvaldsreglna um réttar- 
stöðu hans og starfshætti svo sem þau eru á hverjum tíma. 

Heimilt er ráðherra að leggja þá kvöð á handhafa lyfsöluleyfis, að hann reki lyfjaútibú 
og/eða lyfjaforða í héraði sínu. Enn fremur að hann annist faglegt eftirlit með lyfjabirgðum 

heilsugæslustöðva og annarra heilbrigðisstofnana. 

Umsóknir um lyfsöluleyfi skulu sendar ráðherra. Þær skulu lagðar fyrir þriggja manna 
nefnd, sem skipuð er af ráðherra þannig: Einn samkvæmt tilnefningu Lyfjafræðingafélags 

Íslands, einn samkvæmt tilnefningu Apótekarafélags Íslands, auk lyfjamálastjóra, sem er 

formaður nefndarinnar. Varamenn félaganna eru skipaðir á sama hátt, en varamaður lyfja- 

málastjóra er skipaður af ráðherra án tilnefningar. Sæki nefndarmaður um lyfsöluleyfi tekur 
varamaður sæti hans í nefndinni. 

Skipunartími nefndarmanna er þrjú ár. Nefndin lætur ráðherra í té umsögn um faglega 

hæfni þeirra umsækjenda, sem að hennar áliti eru hæfastir, þó aðeins þriggja hæfustu, ef 
umsækjendur eru fleiri en þrír. 

Nú sækir enginn um tiltekið lyfsöluleyfi eða enginn umsækjandi er talinn hæfur að dómi 

nefndarinnar og er þá lyfsölusjóði skylt að kaupa viðkomandi lyfjabúð og annast rekstur 

hennar til bráðabirgða með þeim réttindum og skyldum er því fylgir samkvæmt lögum 
þessum. Lyfsölusjóður annast rekstur lyfjabúðar í slíku tilviki þangað til umsækjandi gefur 
sig fram, og er þá lyfsöluleyfi auglýst að nýju eða lyfsöluleyfi úr gildi fellt.
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Háskóli Íslands getur öðlast eitt lyfsöluleyfi með sérstöku tilliti til kennslu og rannsókna 
í lyfjafræði lyfsala. Lyfsöluleyfi, sem Háskóli Íslands hefur þannig hlotið, verður ekki 
framselt. Ráðherra setur í reglugerð ákvæði um starfsemi slíks háskólaapóteks að fengnum 

tillögum háskólaráðs. 

Háskóli Íslands skal hafa frumkvæði að tímabundinni vistun stúdenta í lyfjaverslun 
ríkisins, sjúkrahúsapótekum og öðrum lyfjabúðum og lyfjagerðum eftir því sem þörf krefur. 

Á. gr. 

Skilyrði til að öðlast lyfsöluleyfi eða fá skipun í stöðu forstöðumanns lyfjabúðar er að 
umsækjandi hafi starfsleyfi í samræmi við 1. kafla laga um lyfjafræðinga, nr. 35/1978. 

Samvinnufélög þau, er öðlast hafa leyfi til að reka lyfjabúð fyrir gildistöku laga þessara, 
halda leyfi sínu áfram. Fer um réttarstöðu forstöðumanna þeirra á sama hátt og segir í Í. 
málsgr. 3. gr. 

Áður en leyfisbréf er afhent ber lyfsala að undirrita heit um að hann muni rækja störf 

sín af kostgæfni og samviskusemi og í samræmi við landslög. 

Skilyrði þessarar greinar eiga jafnt við um forstöðumenn sjúkrahúsapóteka, samvinnu- 
lyfjabúða, forstöðumann háskólaapóteks og forstöðumenn skv. 1. málsgr. 3. gr. Umsóknir 
um slíkar stöður forstöðumanna skulu lagðar fyrir nefnd þá sem um getur í 4. málsgr. 3. gr., 

og staðfestir ráðherra ráðningu þeirra. 

5. gr. 

Starfandi læknir (tannlæknir, dýralæknir) má ekki vera eigandi eða starfsmaður lyfja- 
búðar, sbr. II. kafla. 

6. gr. 

Lyfsöluleyfi fellur niður, ef leyfishafi: 
Tekur ekki við rekstri innan þess frests, sem tiltekinn er í 10. gr. 

. Deyr eða fullnægir ekki lengur skilyrðum 4. gr. 
Hættir að veita forstöðu lyfjabúð án þess að hafa gert ráðstafanir um rekstur hennar 
samkvæmt 13. gr. eða getur ekki tekið við stjórn hennar á ný. 
Fær lyfsöluleyfi fyrir annarri lyfjabúð. 

. Er sviptur leyfinu samkvæmt ákvæðum þessara eða annarra laga. 
Lyfsöluleyfi fellur niður í lok þess árs, sem leyfishafi verður sjötugur, sbr. þó ákvæði til 

bráðabirgða, 1. tölulið. 

Ef leyfishafi óskar, getur ráðherra hvenær sem er fellt úr gildi lyfsöluleyfi hans. 

0
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Ill. KAFLI 

Um rekstur lyfjabúða. 

7. gr. 

Lyfjabúð skal velja heiti, sem ráðherra samþykkir, og auðkenna á áberandi hátt. Hand- 

höfum lyfsöluleyfa er heimilt að nefna lyfjaverslanir sínar og þær einar lyfjabúðir eða 

apótek. 

8. gr. 

Lyfjabúðum er skylt að versla með lyf, sem selja má hér á landi, enn fremur helstu 
gerðir lyfjagagna, hjúkrunar- og sjúkragagna. 

Ráðherra ákveður með reglugerð hverjar lyfjavörur, hjúkrunar- og sjúkragögn sem og 

aðrar vörur lyfjabúðir mega hafa á boðstólum, selja eða afhenda.
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Lyfjanetnd skal gera tillögur um reglugerð þessa í samráði við Lyfjaettirlit ríkisins, 

Apótekarafélag Íslands og Lyfjafræðingafélag Íslands. 

9. gr. 

Nú tekur lyfsali við rekstri annarrar lyfjabúðar eða fær lausn frá starfi og er honum þá 
rétt og skylt að reka lyfjabúðina þar til hinn nýi leyfishafi tekur við, sbr. 10. gr., eða 
lyfjabúðin er lögð niður. 

Nú deyr lyfsali og fer þá með réttindi og skyldur dánarbús til rekstrar lyfjabúðar sem hér 

segir: 
1. Ef erfingjar taka á sig ábyrgð á skuldum, er búinu rétt og skylt að annast rekstur 

lyfjabúðarinnar í sex mánuði eftir lát lyfsala undir stjórn forstöðumanns, enda staðfestir 
ráðherra ráðningu hans. Hafi lyfsöluleyfinu ekki verið ráðstafað að þeim tíma loknum 

tekur lyfsölusjóður við rekstrinum og annast hann þar til leyfið hefur verið veitt að nýju. 

2. Ef erfingjar taka ekki að sér ábyrgð á skuldum dánarbúsins eða sé það tekið til gjald- 

þrotaskipta annast lyfsölusjóður rekstur lyfjabúðarinnar þar til leyfi til rekstrar hennar 

hefur verið veitt. 

Þegar lyfsöluleyfi fellur niður vegna annarra orsaka ákveður ráðherra hvernig haga 

skuli rekstri lyfjabúðarinnar, og má þá um stundarsakir reka hana á kostnað lyfsölusjóðs. 

IO. gr. 

Handhafi lyfsöluleyfis skal hefja reksturinn innan árs frá leyfisveitingu. 

Geta skal í auglýsingu um lyfsöluleyfi, sem laust er til umsóknar, hvenær verðandi lyfsali 

skuli hefja reksturinn. 
Ráðherra getur eftir atvikum lengt frest þennan séu knýjandi ástæður fyrir hendi. 

Nú er það ráðið, að lyfsali láti af rekstri lyfjabúðar í því skyni að taka við rekstri 

annarrar lyfjabúðar, og getur sá, er tekur við af honum, ekki krafist þess að hefja reksturinn 

fyrr en hinn fyrrnefndi hefur hafið rekstur lyfjabúðar þeirrar er hann tekur við, enda hefjist 
sú starfræksla innan þess frests sem greindur er í Í. og 2. málsgrein. 

11. gr. 

Ef lyfsali lætur af rekstri lyfjabúðar, eða bú hans óskar þess og/eða aðrar ástæður mæla 
með því, skal lyfsala þeim, er við tekur, skylt að kaupa vörubirgðir lyfjabúðarinnar, að svo 
miklu leyti sem þær eru nothæfar. 

Ráðherra getur, ef fráfarandi lyfsali eða bú hans óskar þess, skyldað lyfsala þann, er við 

lyfjabúð tekur, til þess að kaupa húseign þá, er lyfjabúðin er í, enda sé hún eingöngu ætluð til 

rekstrar lyfjabúðarinnar og íbúðar lyfsalans og viðunandi hæf til hvors tveggja. Þessarar 

kvaðar skal sérstaklega getið í auglýsingu um lyfsöluleyfi. Ef lyfjabúð flytur í heilsugæslustöð 

við lyfsalaskipti, er lyfsölusjóði heimilt að kaupa húseign þá er lyfjabúðin er í og búnað 

hennar, þegar svo stendur á. 

Vilji fráfarandi lyfsali eða bú hans ekki selja húsnæði lyfjabúðarinnar, skal honum skylt 

að leigja það þeim, er við tekur, í allt að tvö ár. Ágreiningi um leigufjárhæð og leiguskilmála 

skal lokið með þeim hætti er segir í 5. málsgrein. . 
Ef fráfarandi lyfsali hefur haft húsnæði lyfjabúðarinnar á leigu gengur lyfsalinn, sem við 

tekur, inn í leigusamninginn allt að einu ári. 

Ef ekki næst samkomulag milli lyfsala þess, sem við tekur, eða lyfsölusjóðs og hins 

fráfarandi eða bús hans um þau atriði, sem um ræðir í þessari grein, skal ágreiningurinn 

úrskurðaður af gerðardómi, og er úrskurður hans fullnaðarúrskurður. 

Ráðherra skipar þrjá menn í gerðardóm til fjögurra ára í senn og þrjá til vara. Skulu 

formaður og varaformaður fullnægja dómaraskilyrðum. Auk þess tilnefna málsaðilar sinn 
manninn hvor til setu í gerðardómi í hverju einstöku máli.
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Gerðardómur ákveður hvernig kostnaði af hverju máli skuli skipt milli málsaðila. 
Nýi leyfishafinn getur krafist að fá keyptan búnað og áhöld lyfjabúðarinnar sem teljast 

nauðsynleg til rekstrarins. Nýi leyfishafinn hefur forkaupsrétt að húsnæði lyfjabúðarinnar. 

12. gr. 

Lyfsali samkvæmt ákvæðum 1. málsgreinar 4. greinar skal sjálfur annast forstöðu lyfja- 

búðar sinnar og bera ábyrgð á rekstri hennar svo og undirstofnunum, sbr. VI. kafla. 

Handhafi lyfsöluleyfis (Háskóli Íslands, sjúkrahúsapótek, samvinnufélög, lyfsölusjóður) 

ber ábyrgð á rekstri lyfjabúðarinnar og undirstofnana hennar samkvæmt ákvæðum 4. máls- 
greinar 4. greinar. Hann skal fela lyfjabúð sína í umsjá forstöðumanns, sem einnig ber 

ábyrgð á rekstri lyfjabúðarinnar og undirstofnana hennar. 
Þegar ræðir um lyfsala í lögum þessum, er átt við leyfishafa og forstöðumann lyfjabúðar 

samkv. 4. gr. ettir því sem við á. 
Lyfsala ber að sjá lyfjabúð sinni fyrir nægu og hæfu starfsliði. 
Lyfsala ber að skipuleggja störf í lyfjabúð sinni á þann hátt að sem tryggilegast sé girt 

fyrir misferli. Sérstaklega er lyfsala skylt að gæta þess um lyfjagerð, lyfjaafgreiðslu og hvers 
konar meðferð lyfja, að störfum og skráningu starfa sé þannig hagað, að jafnan sé auðrakið 

hver starfsmaður eigi hlut að máli, ef misferli kynni að eiga sér stað. 
Nú verða mistök um gerð eða afhendingu lyfs í lyfjabúð og stafar mönnum eða skepnum 

heilsutjón af, en ekki sannast hver persónulega er að misferlinu valdur eða ber ábyrgð á því, 
og skal þá refsing mæld lyfsala eða forstöðumanni lyfjabúðar, ef misferlið má rekja til skorts 

á hæfu starfsliði, Ónógs eftirlits, ófullkominnar vinnutilhögunar eða annarra skipulagsgalla á 
rekstri lyfjabúðarinnar, enda verði lyfsali (forstöðumaður) talinn eiga sök á því, sem aflaga 
fer í þessum efnum. 

13. gr. 

Í fjarveru lyfsala vegna orlofs, sjúkdóms eða af öðrum ástæðum skal hann fela lyfja- 
fræðingi að annast daglega stjórn lyfjabúðarinnar, enda sé ekki um lengra tímabil en tvo 
mánuði að ræða. 

Heimilt er að fela aðstoðarlyfjafræðingi að annast daglega stjórn innan greinds tímabils, 

ef hann er starfsmaður lyfjabúðarinnar og enginn lyfjafræðingur er fáanlegur til starfa. 
Samráð skal ávallt hafa við Lyfjaettirlit ríkisins um setningu staðgengils lyfsala, nema um 

yfirlyfjafræðing lyfjabúðarinnar sé að ræða. 
Líði tveir mánuðir svo, að lyfsali geti ekki annast rekstur lyfjabúðar sinnar eða verði í 

upphafi að álíta að svo muni fara, skal forstöðumaður annast reksturinn áfram og bera 

faglega ábyrgð á honum. Leita skal staðfestingar ráðuneytisins á ráðningu forstöðumanns. 

Sá forstöðumaður skal fullnægja skilyrðum 4. greinar. 

IV. KAFLI 

Starfsmenn lyfjabúða. 

14. gr. 

Í lyfjabúð skal starfa til aðstoðar lyfsala a. m. k. einn lyfjafræðingur. Ef í lyfjabúð starfar 
aðeins einn lyfjafræðimenntaður maður auk lyfsala getur ráðuneytið leyft, að hann sé að- 
stoðarlyfjafræðingur. Ráðherra getur og leyst lyfsala sem rekur litla lyfjabúð undan skyldu 

til að hafa aðstoðarlyfjafræðing enda mæli Lyfjaeftirlit ríkisins með því. Ráðuneytið getur, 
að fengnum tillögum Lyfjaeftirlits ríkisins, gefið leiðbeiningar um hver sé nauðsynlegur 
fjöldi starfsmanna í lyfjabúð, sundurliðað í menntunarstig.
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15. gr. 

Um nám, próf og starfsréttindi lyfjatækna, svo og annars afgreiðslu- og aðstoðarfólks í 
lyfjabúðum og öðrum stofnunum, sem afgreiða, framleiða eða selja lyf í heildsölu, skulu sett 
ákvæði í reglugerð. Lyfjabúðum er skylt samkvæmt nánari ákvörðun ráðuneytisins í reglu- 

gerð að vista lyfjatækninema til verklegs náms. 
Ráðuneytinu er heimilt að starfrækja námskeið eða skóla í lyfjatækni í samvinnu við 

samtök lyfsala og lyfjafræðinga. 

16. gr. 

Eigi má ráða starfsmann í lyfjabúð, nema hann leggi fram heilbrigðisvottorð frá lækni. 
Starfsfólk lyfjabúða skal árlega gangast undir almenna læknisrannsókn. 

17. gr. 

Starfsmenn lyfjabúða eru bundnir þagnarskyldu um alla vitneskju eða grun, sem þeir í 

starfi sínu öðlast um sjúkdóma eða önnur einkamál, sbr. 12. gr. laga um lyfjafræðinga nr. 
35/1978. 

Um vitnaskyldu framangreindra aðila fer eftir því sem segir í réttarfarslögum. 

18. gr. 

Nú telur Lyfjaeftirlit ríkisins rekstri lyfjabúðar ábótavant vegna vanrækslu af hendi 

lyfsala og annarra starfsmanna lyfjabúðarinnar, og skal eftirlitið þá tilkynna ráðuneytinu og 

landlækni það. Ráðherra ákveður eftir málsatvikum, hvernig farið skuli með hvert einstakt 
slíkt mál. 

Um missi starfsréttinda fer eftir V. kafla laga um lyfjafræðinga nr. 35/1978. 

Aðila skal gefinn kostur á að tjá sig skriflega eða munnlega um málið áður en ráðherra 
ræður því til lykta. 

V. KAFLI 

Um afgreiðslu lyfja. 

19. gr. 

Ráðherra mælir með reglugerð fyrir um búnað, fyrirkomulag og rekstur lyfjabúða og 

annarra lyfjaverslana, þar á meðal um þær bækur, sem lyfsölum er skylt að halda. 

20. gr. 

Ráðherra mælir fyrir í reglugerð um afgreiðslutíma lyfjabúða. Lyfjabúð skal eins fljótt 
og auðið er afgreiða lyf, lyfjagögn, hjúkrunar- og sjúkragögn hvort sem er á venjulegum 

afgreiðslutíma eða vöktum. 

21. gr. 

Lyfjabúðir og aðrir þeir, sem afgreiða lyf, skulu í hvívetna hlíta fyrirmælum löggiltrar 
lyfjaskrár. 

Ráðherra mælir fyrir í reglugerð um tilhögun lyfjaafgreiðslu og meðferð og geymslu 

lyfja. 
22. gr. 

Auk þess sem lyfsala eða forstöðumanni lyfjabúðar er skylt að haga bókhaldi lyfjabúðar 
sinnar í samræmi við lög nr. 51 2. maí 1968 um bókhald ber honum að hlíta ítarlegri 
fyrirmælum þar að lútandi, ef sett verða í reglugerð. 

Skylt er þeim, sem selja lyf, að leyfa athugun á bókhaldi sínu og bókhaldsgögnum, ef 
þess er krafist í umboði ráðherra.
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23. gr. 

Lyfjabúðir og aðrir þeir, sem afgreiða lyf, skulu hafa hæfilegar vörubirgðir miðað við 
ávísanir þeirra lækna, tannlækna og dýralækna sem starfa á viðkomandi svæði. 

24. gr. 

Með afgreiðslurétti á lyfjum og eiturefnum er átt við rétt til að bera ábyrgð á afgreiðslu 
lyfseðils og framkvæma lokaeftirlit með að rétt sé afgreitt samkvæmt lyfjaávísun eða eitur- 
beiðni. Slíkan rétt hafa lyfjafræðingar og aðstoðarlyfjafræðingar. 

Ráðherra er heimilt að veita lyfjatækni takmarkaðan og staðbundinn afgreiðslurétt úr 
lyfjaforða, enda sé einungis um staðlaðar pakkningar að ræða samkvæmt lista sem staðfestur 
er af ráðuneytinu eftir tillögu héraðslæknis og lyfsala. Ef lyfjatæknir er ekki fáanlegur til 
starfa í lyfjaforða er heimilt að veita hjúkrunarfræðingi eða ljósmóður slíkan afgreiðslurétt. 

25. gr. 
Meðferð lyfja og eiturefna skal ávallt háð eftirliti lyfjafræðinga og aðstoðarlyfja- 

fræðinga og skulu þeir sjá um að gildandi reglum sé í hvívetna fylgt. 

20. gr. 
Lyfsali er skyldur til að afgreiða lyf gegn staðgreiðslu, þó einungis gegn lyfseðli þau lyf, 

sem aðeins má afgreiða á þann hátt. Ef læknir lætur þess getið á lyfseðli, að lyf eða sjúkra- 
gögn þurfi að afgreiða án tafar, og auk þess, hvern hann telji bera ábyrgð á greiðslunni, skal 
lyfsali afgreiða hið umbeðna svo skjótt sem auðið er. 

VI. KAFLI 

Undirstofnanir lyfjabúða. 

27. gr. 
Innan umdæmis lyfjabúðar getur starfað lyfjaútibú, sbr. 2. gr., og stofna má lyfjaforða frá 

lyfjabúð samkvæmt meðmælum eða ósk hlutaðeigandi heilbrigðismálaráðs, lyfsala eða við- 
komandi sveitarstjórnar, enda gerist þess þörf að dómi ráðherra. 

28. gr. 
Lytjaútibú er útibú frá lyfjabúð og er starfrækt til þess að halda uppi viðunandi lyfja- 

þjónustu þar sem ekki telst grundvöllur til að stofna lyfjabúð. 
Lyfjaútibú skal bera heiti sem auðkennir það nafni viðkomandi lyfjabúðar. 

29. gr. 
Í lyfjaútibúi má ekki framleiða lyft eða aðrar vörur, aðrar en skyndilyf (ordination 

magistralis), sbr. 7. gr. laga nr. 49/1978, 3. tölul., og er slík framleiðsla háð leyfi ráðuneytisins 
að fengnum meðmælum Lyfjaeftirlits ríkisins. Í lyfjaútibúi skulu vera til sölu öll algeng 
lausasölulyf, sem eftirspurn er eftir á viðkomandi svæði, auk allra algengra lyfjagagna, 
hjúkrunar- og sjúkragagna. Lyfseðilsskyld lyf má afgreiða í lyfjaútibúi samkvæmt lyfja- 
ávísun. Skulu slík lyf geymd í hirslum sem má læsa. 

Afgreiðslutími lyfjaútibús skal ákveðinn af ráðuneytinu og skal þar sérstaklega kveðið á 
um afgreiðslutíma lyfseðilsskyldra lyfja. 

30. gr. 
Lyfseðilsskyld lyf skulu afgreidd úr lyfjaútibúi af lyfjafræðingi eða aðstoðarlyfja- 

fræðingi, sem starfar á vegum viðkomandi lyfjabúðar. Alla aðra afgreiðslu annast lyfjatæknir 
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(hjúkrunarfræðingur, ljósmóðir), sem gætir útibúsins, þegar lyfjafræðingur eða aðstoðar- 
lyfjafræðingur er ekki viðstaddur. 

31. gr. 

Þar sem strjálbýlt og langt eða erfitt er að komast til næstu lyfjabúðar eða lyfjaútibús má 
vera lyfjaforði frá lyfjabúð. Í lyfjaforða mega vera auk lausasölulyfja, sáraumbúða, hjúkrun- 

ar- og sjúkragagna einstök lyfseðilsskyld lyf, sem nauðsynlegt er að geta gripið skjótt til, sbr. 
24. gr. 

Lyfjaforði skal vera í gæslu lyfjatæknis, hjúkrunarfræðings, ljósmóður eða annars 
ábyrgs umboðsmanns, sem lyfsali ræður til þess, og skal lyfjamálastjóra tilkynnt um nafn og 

stöðu hans. Ráðuneytið getur mælt svo fyrir að lyfsala sé skylt að hafa lyfjaforða á ákveðnum 
stað eða í ákveðnu hverfi, sbr. 3. gr. 

32. gr. 

Ráðherra getur ákveðið, að fengnum umsögnum Apótekarafélags Íslands, Lyfjafræðinga- 
félags Íslands, heilbrigðismálaráðs viðkomandi héraðs og Lyfjaeftirlits ríkisins, að lyfja- 
útibú skuli verða lyfjabúð, og skal lyfsala viðkomandi lyfjabúðar tilkynnt sú ákvörðun með 
hæfilegum fyrirvara. Skal hann þá fá lyfsöluleyfi fyrir hinni nýju lyfjabúð, ef hann óskar þess, 
enda segi hann um leið lausu leyfi sínu fyrir hinni eldri. 

33. gr. 

Á stöðum þar sem ekki er lyfjabúð, lyfjaútibú eða lyfjaforði en læknir hefur aðsetur 

getur ráðherra heimilað viðkomandi lækni að annast afhendingu lyfja, sáraumbúða og ann- 

arra hjúkrunargagna gegn greiðslu. Varanna má afla frá lyfjabúð (lyfjaútibúi) í umdæminu á 
heildsöluverði að viðbættu þjónustugjaldi, sem ákveðið er af ráðherra að fengnum tillögum 

lyfjaverðlagsnefndar, og skulu þær vera í stöðluðum órofnum umbúðum. Hlutaðeigandi 

lyfjabúð annast eftirlit með slíkum lyfjabirgðum. 

34. gr. 

Nánari fyrirmæli um búnað, rekstur og fyrirkomulag lyfjaútibúa og lyfjaforða skulu sett 
í reglugerð. 

VIL. KAFLI 

Innflutningur og heildsala lyfja. 

35. gr. 

Leyfi til innflutnings lyfja hafa þau fyrirtæki ein, sem til þess hafa hlotið starfsleyfi sem 
ráðherra gefur út. 

36. gr. 

Leyfi til að dreifa lyfjum og lyfjaefnum í heildsölu hafa þau fyrirtæki ein, sem til þess 

hafa hlotið leyfi ráðherra. 
Til að fá starfsleyfi verður lyfjaheildsala, sbr. 1. málsgr., að fullnægja eftirtöldum skil- 

yrðum: 

1. Að henni veiti faglega forstöðu lyfjafræðingur, sem hefur starfsleyfi hér á landi, sbr. 1. 
kafla laga um lyfjafræðinga nr. 35/1978. Skal hann gegna fullu starfi við fyrirtækið. 

2. Að vera þannig búin húsnæði, tækjum og starfsliði, að dómi Lyfjaeftirlits ríkisins, að 
hún fullnægi kröfum um geymslu og meðferð lyfja. 
Lyfjaheildsölum er óheimilt að rjúfa lyfjapakkningar. Óheimilt er að breyta áletrun á 

pakkningum lyfja, nema á ábyrgð framleiðanda og að fenginni umsögn lyfjanefndar. Lyfja- 
eftirlit ríkisins fylgist með að slík breyting sé gerð á tryggilegan hátt. 

Lyfjaheildsölum er óheimilt að selja lyf öðrum en þeim, sem leyfi hafa til smásölu lyfja, 

svo og til notkunar á sjúkrahúsum og þeim tilraunastofnunum sem leyfi hafa til tilrauna með 
lyf.
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37. gr. 

Nú er lyfjainnflytjandi eða lyfjaheildsala einkainnflytjandi skráðs sérlyfs og er forráða- 

mönnum hennar þá skylt að hafa ávallt þær birgðir lyfsins á boðstólum, sem hæfilegar teljast 

að mati Lyfjaeftirlits ríkisins. 

38. gr. 

Umboðsmönnum erlendra sérlyfjaframleiðenda (innflytjendum, heildsölum) er skylt að 

greiða fyrir kaupum Lyfjaverslunar ríkisins á lyfjum frá umbjóðendum þeirra, annaðhvort 
beint frá framleiðanda á skráðu innkaupsverði (fob./cif.) eða með afhendingu úr eigin 
vörubirgðum umboðsmanns á kostnaðarverði. Með kostnaðarverði er hér átt við það verð, 
sem heimilt er að leggja til grundvallar fyrir álagningu í heildsölu, að viðbættu þjónustu- 
gjaldi, sem ákveðið er af ráðherra, að fengnum tillögum lyfjaverðlagsnefndar. 

Einungis Lyfjaverslun ríkisins er heimilt að flytja inn bóluefni og ónæmisefni. 

39. gr. 

Starfandi læknar (dýralæknar, tannlæknar), lyfsalar og lyfjafræðingar (aðstoðarlyfja- 

fræðingar) í apótekum og sjúkrahúsapótekum mega ekki vera umboðsmenn erlendra sér- 
lyfjaframleiðenda. Eignaraðild starfandi lyfsala og lyfjafræðinga (aðstoðarlyfjafræðinga) að 
sérlyfjainnflutningsfyrirtækjum og lyfjaheildsölum er þó heimil ef enginn þeirra á verulegra 
hagsmuna að gæta í fyrirtækinu, sbr. ákvæði 3 til bráðabirgða. 

40. gr. 

Ráðherra getur afturkallað starfsleyfi lyfjainnflytjanda og lyfjaheildsala ef um alvarlega 
eða endurtekna vanrækslu við meðferð og/eða dreifingu lyfja er að ræða. 

41. gr. 

Ráðherra setur reglugerð, þar sem nánar er kveðið á um húsnæði, búnað, rekstur og 

starfsemi fyrirtækja sem flytja inn og dreifa lyfjum í heildsölu, samkvæmt tillögum Lyfja- 

eftirlits ríkisins. 

VIII. KAFLI 

Um Lyfjaverslun ríkisins. 

42. gr. 

Íslenska ríkið rekur lyfjaheildsölu og lyfjagerð sem sjálfstæða stofnun undir nafninu 

Lyfjaverslun ríkisins. Lyfjaverslun ríkisins er skylt að útvega hvers konar lyf, lyfjagögn, 
bóluefni, ónæmisefni og sjúkragögn fyrir sjúkrahús, dvalarheimili aldraðra og aðrar 
heilbrigðisstofnanir sem reknar eru af ríki og sveitarfélögum. 

43. gr. 

Lyfjaverslun ríkisins annast framleiðslu lyfja og sölu til sjúkrahúsa, lyfjabúða, dvalar- 

heimila aldraðra og annarra heilbrigðisstofnana í landinu. 
Lyfjaverslun ríkisins annast framleiðslu lyfja og birgðahald Almannavarna. 

44. gr. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra skipar þriggja manna stjórn fyrir Lyfjaverslun 

ríkisins. Skal einn stjórnarmanna tilnefndur af Landssambandi sjúkrahúsa, annar tilnefndur 

af fjármálaráðuneyti, hinn þriðji er formaður, skipaður án tilnefningar. 

45. gr. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra skipar forstjóra Lyfjaverslunar ríkisins. Skal 
hann vera lyfjafræðingur eða viðskiptafræðingur. Umsóknir um starf forstjóra skulu lagðar 
fyrir nefnd þá, sem um getur í 3. gr., og stjórn Lyfjaverslunar ríkisins, sem láta ráðherra í té 
umsögn um hæfni umsækjenda.
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406. gr. 

Um búnað og fyrirkomulag í Lyfjaverslun ríkisins fer eftir þeim reglum sem gilda um 

lyfjagerðir og lyfjaheildsölur. 

IX. KAFLI 

Um lyfjaþjónustu á sjúkrahúsum. 

47. gr. 

Á hverju sjúkrahúsi skal starfa lyfjafræðingur, sem hefur umsjón með og ber ábyrgð á 
öflun lyfja og eftirliti með notkun þeirra innan sjúkrahússins. Heimilt er að starf þetta tengist 
starfi viðkomandi lyfjafræðings í lyfjabúð eða lyfjaútibúi í umdæminu. 

Dvalarheimili aldraðra skulu afla sér faglegrar aðstoðar lyfjafræðings að því er varðar 
öflun, geymslu og notkun lyfja innan stofnunarinnar. 

48. gr. 

Á deildaskiptum sjúkrahúsum starfa sérstök sjúkrahúsapótek, sem hafa umsjón með og 

bera ábyrgð á öflun og varðveislu lyfja og eftirliti með notkun þeirra á einstökum deildum. 
Yfirlyfjafræðingur er forstöðumaður slíks sjúkrahúsapóteks og skal ráðinn af viðkom- 

andi sjúkrahússtjórn, en umsóknir um slíkar stöður lagðar fyrir stöðunefnd, sbr. 4. málsgrein 

3. gr., og skal ráðning hans staðfest af ráðherra. 
Yfirlyfjafræðingur sjúkrahúsapóteks ber ábyrgð á störfum sínum gagnvart stjórn 

sjúkrahússins. 
49. gr. 

Ráðherra getur veitt heimild til þess að sjúkrahúsapótek annist dreifingu lyfja til sjúkl- 

inga, sem ekki liggja á sjúkrahúsinu, ef skráning er sérstaklega bundin við notkun á sjúkra- 

húsum, sérstökum sjúkradeildum og/eða við ávísun sérfræðinga í einstökum greinum lækn- 

isfræði. 

Slík afgreiðsluheimild nær einnig til almennra lyfja, sem nauðsynleg eru sjúklingum, er 

sendir eru af sjúkrahúsi í stutt leyfi um helgar eða hátíðar. 
Ráðherra getur og veitt heimild til þess að stærri sérhæfð sjúkrahús fái sams konar 

heimild og kveðið er á um í Í. og 2. málsgrein þessarar greinar enda þótt þau séu ekki 

deildaskipt. 
Um afgreiðslu lyfja frá sjúkrahúsi til sjúklinga utan sjúkrahúss samkvæmt heimild þess- 

arar greinar fer eftir þeim almennu reglum, sem gilda um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja. 

50. gr. 

Óheimilt er að afhenda lyf frá sjúkrahúsi til sjúklinga, sem ekki eru liggjandi á sjúkra- 

húsinu, með öðrum hætti en um getur í 49. gr. 

51. gr. 

Á hverju sjúkrahúsi skal starfa 3 ja til 5 manna lyfjanefnd, sem er ráðgefandi um lyfjaval 

sjúkrahússins. Í slíkri lyfjanefnd skal vera a. m. k. 1 starfandi lækna sjúkrahússins og | 

lyfjafræðingur í þjónustu sjúkrahússins. 

Að jafnaði skal þess gætt, þegar völ er á fleiri en einu jafngildu lyfi, að velja til notkunar 

á sjúkrahúsi þau lyf, sem ódýrari eru, og innlenda framleiðslu fremur en erlenda. 

52. gr. 

Stofna skal sérstaka samstarfsnefnd Lyfjaverslunar ríkisins og sjúkrahúsapóteka. Í 

samstarfsnefnd þessari skulu eiga sæti forstjóri Lyfjaverslunar ríkisins og einn af deildar- 
lyfjafræðingum hennar, yfirlyfjafræðingar sjúkrahúsapóteka og auk þess skipar ráðherra 

einn mann í samstarfsnefndina án tilnefningar og skal hann vera formaður nefndarinnar.
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Verkefni samstarfsnefndarinnar er að leita samræmingar og hagkvæmni í innkaupum og 

framleiðslu lyfja, lyfjagagna, hjúkrunar- og sjúkragagna vegna þarfa sjúkrahúsa. 

53. gr. 

Stjórn sjúkrahúss er heimilt, að höfðu samráði við yfirlyfjafræðing sjúkrahúsapóteks, að 
haga dreifingu lyfja til sjúkrahúss þannig, að Lyfjaverslun ríkisins afgreiði beint til einstakra 
deilda þess öll algeng lyf, en beint til sjúkrahúsapóteksins þau lyf önnur sem nauðsynlegt er 
að hafa á sjúkrahúsinu af öryggisástæðum. 

Lyfjanefnd sjúkrahússins gerir skrá yfir þau lyf sem þannig má afgreiða beint á deildir 
sjúkrahússins. 

54. gr. 

Heilsugæslustöðvar mega afla sér lyfja frá lyfjabúð eða lyfjaútibúi í hlutaðeigandi 

lyfsöluumdæmi. Lvfjabúðir selja heilsugæslustöðvum lyf á heildsöluverði að viðbættu 

ákveðnu þjónustugjaldi, sem lyfjaverðlagsnefnd gerir tillögur um og ráðherra staðfestir. 

55. gr. 

Stjórn sjúkrahúss ber að sjá svo um að húsnæði og búnaður sjúkrahúsapóteks eða 

lyfjageymslu sjúkrahússins sé við hæfi og skal hlíta úrskurði Lyfjaeftirlits ríkisins þar að 
lútandi, samkvæmt ákvæðum um búnað og rekstur þeirrar starfsemi, sem sett verða í reglu- 
gerð. 
o 56. gr. 

Sett skulu í reglugerð fyrirmæli um geymslu og meðferð lyfja í sjúkrahúsum, dvalar- 

heimilum aldraðra, heilsugæslustöðvum og enn fremur í lækningastofum og öðrum stofnun- 
um, þar sem lyf eru notuð til lækninga. 

X. KAFLI 

Um dreifingu dýralyfja. 

57. gr. 

Tilraunastöð Háskólans í meinafræði að Keldum hefur heimild til að selja lyfjabúðum 

og héraðsdýralæknum framleiðslu sína á dýralyfjum og bóluefni í heildsölu, enda fullnægi 

hún ákvæðum lyfjalaga, nr. 49/1978, um framleiðslu lyfja. Þá getur tilraunastöðin flutt inn 
og selt sömu aðilum í heildsölu ormalyf sem skráð eru hér á landi eða gerðar eru tilraunir 
með. 

Tilraunastöðin að Keldum getur selt bændum slík lyf og bóluefni í smásölu eftir því sem 
aðstæður krefjast, enda sé slík sala undir eftirliti dýralækna tilraunastöðvarinnar. 

58. gr. 

Lyfjabúðir og lyfjaútibú skulu hafa á boðstólum algengustu dýralyf miðað við þarfir í 

hverju lyfsöluumdæmi. Héraðsdýralæknum er einnig heimilt að annast sölu dýralyfja og 

skulu þeir fá lyfin keypt hjá lyfjaheildsölum eða hjá Tilraunastöðinni að Keldum. 
Þar sem héraðsdýralæknir situr en ekki er lyfjabúð eða lyfjaútibú á staðnum, skal hann 

hafa í umdæmi sínu á hendi sölu dýralyfja, sem hann kaupir frá lyfjaheildsölu, lyfjabúð eða 
hjá Tilraunastöðinni að Keldum. 

XI. KAFLI 

Eftirlit, málarekstur og refsing. 

59. gr. 

Lyfjaeftirlit og annað eftirlit samkvæmt lögum þessum eða öðrum fyrirmælum er í 
höndum Lyfjaeftirlits ríkisins.
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60. gr. 

Fyrir brot gegn lögum þessum eða reglugerðum settum samkvæmt þeim skal refsa með 

sektum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. Nú er brot ítrekað eða 

stórfellt, og getur refsing þá orðið varðhald eða fangelsi allt að 2 árum. 

XII. KAFLI 

Niðurlagsákvæði. 

ól. gr. 

Nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara getur ráðherra sett með reglugerð. 

62. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1983. 
Með lögum þessum eru úr gildi felld: 

1. Lyfsölulög nr. 30 29. apríl 1963, H., 1I., V., VI. VIL., VIL. kafli. 

2. 11. kafli laga um verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf nr. 63 28. maí 1969. 
3. Önnur ákvæði sömu laga og annarra laga, sem fara í bága við lög þessi. 

Bráðabirgðaákvæði. 

. Þeir lyfsalar, sem höfðu lyfsöluleyfi 1. júlí 1963 og fullnægja ákvæðum laganna, eiga 

rétt á að halda leyfinu til 75 ára aldurs. 
. Ákvæði 4. málsgreinar 7. gr. lyfsölulaga nr. 30 29. apríl 1963 um hlutbundið lyfsöluleyfi 
(Reykjavíkur Apótek) eiga við meðan starfandi er lyfsali, sem öðlast hefur leyfið fyrir 

gildistöku laga þessara. 

. Eignaraðild starfandi lyfsala og lyfjafræðinga (aðstoðarlyfjafræðinga) er heimil að 
fyrirtækjum sem rekin eru í hlutafélagsformi, ef eignaraðild hvers þeirra fer ekki fram 
yfir 5% eignarhlut. Fyrirtæki, sem starfa í bága við 39. gr. við gildistöku laga þessara, 
hafa 5 ára frest til að aðlaga sig þeim. 
Lyfjaverslun ríkisins er heimilt, uns ráðherra ákveður, að starfa í rekstrarlegum tengsl- 
um við Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins og hafa sameiginlegt skrifstofuhald með 
henni. 

Gjört í Reykjavík, 21. maí 1982. 

Gunnar Thoroddsen. Jón Helgason. Logi Einarsson. 

(L.S.) 
  

Svavar Gestsson. 

„TT. 19. maí 1982. 
LÖG 

um áhyrgð vegna norrænna fjárfestingalána til verkefna. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

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

1. gr. . 

Ríkisstjórninni er f. h. ríkissjóðs heimilt að ábyrgjast hluta Íslands, allt að fjárhæð 

2.830.000 SDR, gagnvart Norræna fjárfestingarbankanum vegna fjárfestingalána og 

-ábyrgða til verkefna.
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2. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að ganga frá samningi við Norræna fjárfestingarbankann um 
ábyrgð skv. 1. gr. laga þessara. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Fylgiskjal 1. 

Samþykktir fyrir Norræna verkefnaútflutningssjóðinn. 
1. gr. 

Markmið sjóðsins. 
Markmið sjóðsins er að efla samkeppnisaðstöðu norrænna fyrirtækja á alþjóðavettvangi 

með því að styrkja verkefni, þar sem Norðurlönd eiga hagsmuna að gæta. 

2. gr. 

Starfssvið sjóðsins. 
Sjóðurinn skal styrkja norræn fyrirtæki og samtök við gerð skilyrða- og arðsemis- 

athugana í tengslum við alþjóðleg verkefni (s. n. prefeasibility og feasibility athuganir). 

Sjóðurinn getur einnig stutt framkvæmd eftirfarandi mála: 

1. Norrænt og alþjóðlegt námskeiðshald á þeim sviðum og í þeim greinum, þar sem 
norræn fyrirtæki eru samkeppnisfær á alþjóðavettvangi; 

2. Grundvallarmarkaðskannanir og rannsóknir á eftirspurn á þeim svæðum, er ætla má, að 

norrænir viðskiptahagsmunir séu til staðar; 
3. Úttekt á hæfnissviðum meðal Norðurlandaþjóða, t. d. með athugunum á iðngreinum og 

ráðgjafaþjónustu á Norðurlöndum. 

3. gr. 

Heimildir sjóðsins til styrkveitingar. 

Sjóðurinn ákveður að fengnum umsóknum — innan þeirra fjárhagsmarka, sem honum 
eru sett — styrkveitingar við verkefni og áætlanir, í samræmi við 1. og 2. gr. þessara sam- 

þykkta, svo og í samræmi við fyrirmæli ráðherranefndar um starfrækslu sjóðsins. 

Eigi er veittur styrkur til verkefna á Norðurlöndum. Styrkjum skal þannig skipt, að yfir 
lengri tíma skapist sanngjarnt jafnvægi milli landanna. 

Styrkur samkvæmt 2. gr. þessara samþykkta má eigi nema hærri fjárhæð en 50% af 

kostnaði. 
Styrkur við gerð skilyrða- og arðsemisathugana skv. 1. mgr. 2. gr. í samþykktum þessum 

er bundinn því, að viðkomandi athuganir standi í beinu sambandi við framkvæmd ákveðins 

verkefnis og markmiðið sé að gera síðar tilboð, er tengist verkefninu. Leiði tilboð, sem reist 

er á athugunum, sem sjóðurinn hefur styrkt, til þess að verkefnið gangi fram, ber að endur- 
greiða fjárhagsaðstoðina. Við sérstakar aðstæður getur sjóðurinn veitt undanþágu frá 
endurgreiðslukvöðinni að fullu eða hluta. Endurgreitt fé rennur í sjóðinn. 

d. gr. 

Stjórn sjóðsins. 

Í stjórn sjóðsins eiga sæti tveir fulltrúar frá hverju landanna, Danmörku, Finnlandi, 
Íslandi, Noregi og Svíþjóð. Viðkomandi ríkisstjórn tilnefnir stjórnarmenn til þriggja ára. 
Stjórnin er ákvörðunarbær þegar minnst sex stjórnarmenn, sem jafnframt eru fulltrúar 
minnst fjögurra landa, eru viðstaddir. Leggist mættir fulltrúar tveggja landa gegn ákvörðun, 
öðlast hún ekki gildi. Á stjórnarfundum má Norræni fjárfestingarbankinn hafa áheyrnar- 
fulltrúa.
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Stjórnin kýs sér formann og varaformann. Halda skal gerðabók um stjórnarfundi. 
Stjórnin ræður starfslið sjóðsins og setur því starfsreglur. 
Umsóknir um styrk úr sjóðnum skulu berast til skrifstofu hans. 

Um fjárhagsáætlun, bókhald, endurskoðun o. fl. gildir eftirfarandi: 

1. Reglugerð um fjárhagsáætlun fyrir ráðherranefnd Norðurlanda; 

Sérstakar reglur um fjármálastjórn Norræna verkefnaútflutningssjóðsins, sem ráð- 
herranefnd Norðurlanda setur. 

LD
 

5. gr. 
Önnur atriði. 

Sjóðurinn hefur aðsetur sitt í Helsingfors. 
Ráðherranefnd Norðurlanda ákveður breytingar, viðauka eða afnám samþykkta 

þessara. 

Samþykktir þessar taka gildi hinn 1. júlí 1982. 

Fylgiskjal í. 

Breytingar á samþykktum fyrir Norræna fjárfestingarbankann. 
Ráðherranefnd Norðurlanda hefur ákveðið eftirfarandi viðauka við samþykktir 

Norræna fjárfestingarbankans: 

a) Við 6. gr. bætist ný grein, sem verður 2. málsgrein: 

Að auki getur bankinn veitt fjárfestingalán til verkefna og ábyrgðir á fjárfestingalánum til 
verkefna skv. 6. gr. a, sem nema allt að jafnvirði 350 milljóna SDR. 

b) Á eftir 6. gr. kemur ný grein, 6. gr. A: 
Samkvæmt ákvörðun stjórnar má veita lán og ábyrgðir til fjárfestinga utan Norður- 

landa, sem fjárfestingalán til verkefna og ábyrgðir á fjárfestingalánum til verkefna. Þátt- 
tökuríkin bera tjón bankans af slíkum lánum og ábyrgðum allt að eftirtöldum fjárhæðum: 
Danmörk 74,655 milljónum SDR, Finnland 50,400 milljónum SDR, Ísland 2,830 milljón- 
um SDR, Noregur 56,700 milljónum SDR og Svíþjóð 130,415 milljónum SDR. Ábyrgð 
þátttökulandanna nemur þannig hæst 90% af lánsfjártapi vegna sérhvers fjárfestingaláns til 
verkefnis. Greiðsla fer fram, þegar stjórnin svo óskar, í samræmi við samning, sem gerður er 

milli bankans og sérhvers þátttökulands. Leggja skal til hliðar fjármuni í sérstakan láns- 

áhættusjóð vegna veittra fjárfestingalána til verkefna og ábyrgða á fjárfestingalánum til 

verkefna. Skal fyrst greitt úr sjóðnum, þegar tjón verður vegna fjárfestingalána til verkefna 

og vegna ábyrgða á fjárfestingalánum til verkefna. 

Breytingar á samþykktunum taka gildi hinn 1. júlí 1982, enda hafi löndin fyrir þann 
tíma veitt bankanum nauðsynlegar ábyrgðir. 

Gjört í Reykjavík, 19. maí 1982. 

Gunnar Thoroddsen. Jón Helgason. Logi Einarsson. 

(L.S) 

Ragnar Arnalds. 

  

Stjórnartíðindi A 19, nr. 72—77. Útgáfudagur 10. júní 1982.



STJÓRNARTÍÐINDI A 20 — 1982 
  

  

27. júlí 1982. 129 Nr. 78. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 
um breyting á lögum nr. 51/1980 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

FORSETI ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Félagsmálaráðherra hefur tjáð mér, að brýna nauðsyn beri til að setja lög 

um breyting á lögum nr. $1/1980 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

Meginbreytingarnar, sem þörf er á að gera, eru tvenns konar. Annars vegar að létta af 
sveitarfélögum kaupskyldu á íbúðum í verkamannabústöðum byggðum fyrir 1. júlí 1980 en 
láta þau njóta forkaupsréttar í staðinn. Samband íslenskra sveitarfélaga leggur mikla áherslu 
á þetta atriði, þar sem kaupskyldan hefur reynst ýmsum sveitarfélögum þung í skauti. Hins 
Vegar að sníða af annmarka á reglum laganna um innkaup og endursölu þessara íbúða, sem 
komið hafa í ljós í framkvæmd og hindrað eðlilega sölu. Er þá einkum haft í huga að koma í 
veg fyrir stökkbreytingar á verðlagningu íbúðanna. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar, svo- 
hljóðandi: 

1. gr. 
Fyrirsögn V. kafla laganna orðist þannig: 

Um forkaupsrétt sveitarfélaga á verkamannabústöðum, sem byggðir hafa verið sam- 
kvæmt eldri lögum. 

2. gr. 

I. mgr. og 2. mgr. 65. gr. laganna orðist þannig: 
Sveitarfélög hafa forkaupsrétt á öllum íbúðum, sem byggðar hafa verið samkvæmt eldri 

lögum um verkamannabústaði og hlotið lán úr Byggingarsjóði verkamanna, enda hafi 
sveitarstjórn ekki áður hafnað forkaupsrétti. Stjórn verkamannabústaða skal, fyrir hönd 
sveitarstjórnar, annast innkaup og endursölu þessara íbúða. Fer um innkaup þeirra og 
endursölu eftir ákvæðum 66. gr., 67. gr. og 68. gr., svo og 53. gr. eftir því sem við á. 

Þegar eigandi að íbúð í verkamannabústað, sem byggð var samkvæmt eldri lögum um 
verkamannabústaði, vill selja íbúð sína, skal hann senda tilkynningu um það til stjórnar 
verkamannabústaða. Neyti sveitarstjórn forkaupsréttar skal íbúðin verðlögð samkvæmt 66. 
gr. 
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3. gr. 
66. gr. laganna orðist þannig: 
Kaupverð slíkrar íbúðar má ekki vera hærra en kostnaðarverð hennar eða síðasta 

kaupverð, að viðbættri hækkun, sem samkvæmt vísitölu byggingakostnaðar hefur orðið á 

kostnaðarverði íbúðarinnar, nema þess hluta, er svarar til láns úr Byggingarsjóði verka- 

manna og eftir stendur þegar forkaupsréttar er neytt. Ennfremur skal bæta við virðingar- 

verði þeirra “endurbóta, sem á sama tíma hafa verið gerðar, og draga frá fyrningu, 

0.5%—1% á ári, af framreiknuðu kaupverði. Að auki skal seljandi njóta verðhækkunar á 

hluta af eftirstöðvum láns úr Byggingarsjóði verkamanna þannig að til verðbóta reiknist 4% 

af eftirstöðvunum fyrir hvert ár, sem hann hefur átt íbúðina, en þannig koma verðbætur á allt 

lánið eftir 25 ára eignarhald. Vanrækslu á viðhaldi íbúðarinnar má meta til lækkunar á verði 

hennar. Ef á íbúðinni hvílir lán úr Byggingarsjóði ríkisins skulu eftirstöðvar þess koma til 

frádráttar greiðslu til seljanda miðað við uppfærðan höfuðstól. 

4. gr. 

67. gr. laganna orðist þannig: 
Stjórn verkamannabústaða skal fyrir hönd sveitarstjórnar endurselja íbúðina á upphaf- 

legu kostnaðarverði eða því kaupverði, sem fyrri eigandi greiddi fyrir hana, að viðbættri 

hækkun samkvæmt byggingarvísitölu til endursöludags. 

Ennfremur skal bæta við matsverði endurbóta og viðhaldskostnaði, ef til er að dreifa, en 

draga frá fyrningu, sem reiknast 0.5%—1% á ári af uppfærðu verði. Byggingarsjóður 

verkamanna skal sjá um að greiða upp áhvílandi lán og létta af íbúðinni. Skal hún síðan seld 

með sömu kjörum og gilda um sölu nýrra íbúða. 
Húsnæðismálastjórn er heimilt að lána úr Byggingarsjóði verkamanna allt að 90% af 

söluverði íbúðanna til nýrra kaupenda, enda greiði viðkomandi sveitarfélag 10% af lánsfjár- 

hæðinni til Byggingarsjóðs verkamanna, sbr. c-lið 37. gr. 
Mismunur á innkaupsverði og endursöluverði að frádregnum kostnaði rennur til Bygg- 

ingarsjóðs verkamanna. 
Þegar íbúð hefur verið endurseld samkvæmt þessari grein og nýtt lán veitt kaupanda 

hennar úr Byggingarsjóði verkamanna gilda reglur 54. gr. um verðlagningu hennar, ef hún er 

keypt inn öðru sinni. 

S S. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 27. júlí 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) 

  

Svavar Gestsson. 
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BRÁÐABIRGÐALÖG 
um efnahagsaðgerðir. 

Forseti ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Forsætisráðherra hefur tjáð mér, að brýna nauðsyn beri til að gera nú þegar 

Ýmsar ráðstafanir í efnahagsmálum, vegna þeirra þungu áfalla, sem þjóðarbúið hefur 
orðið fyrir á undanförnum mánuðum. Aflabrestur, verðfall og sölutregða á íslenskum 
afurðum hafa valdið vaxandi viðskiptahalla gagnvart útlöndum, þrengt að atvinnuveg- 
unum, aukið verðbólgu og dregið úr þjóðartekjum. 

At þessum ástæðum ber brýna nauðsyn til þess að draga úr víxlgangi verðlags og launa, 
minnka viðskiptahalla og styrkja stöðu atvinnuveganna. Sú 13% lækkun á gengi íslenskrar 
krónu, sem Seðlabanki Íslands hefur ákveðið með samþykki ríkisstjórnarinnar, kallar einnig 
á setningu bráðabirgðalaga um gengismun af útflutningsbirgðum og ráðstöfun hans. 

Fyrir því eru sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar á þessa leið: 

1. gr. 

Vegna samdráttar þjóðartekna og í þeim tilgangi að draga úr víxlgangi kaupgjalds og 
verðlags skal frá 1. desember 1982 fella niður helming af þeirri verðbótahækkun launa er 
ella hefði orðið vegna ákvæða í 48 —52. gr. laga nr. 13/1979, sbr. 5. gr. laga nr. 10/1981. 

Ákvæði 1. mgr. skal einnig taka til launa í verðlagsgrundvelli landbúnaðarins og í 

vinnslu- og dreifingarkostnaði búvara, sbr. lög nr. 95/1981. 
Þegar verð á þeim fisktegundum, sem tilgreindar eru í tilkynningu Verðlagsráðs sjávar- 

útvegsins nr. 11/1982, er ákveðið í fyrsta skipti eftir 1. september 1982, skal meðalhækkun á 
verði þeirra fisktegunda ekki vera meiri en nemur hækkun verðbóta á laun eftir 1. september 
til þess tíma, er fiskverðsákvörðun tekur gildi, að teknu tilliti til 1. mgr. þessarar greinar. 

, 
2. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða að sérstakar bætur, allt að 50 millj. króna, verði 
greiddar úr ríkissjóði til láglaunafólks á árinu 1982. Tilhögun þessara bóta verður ákveðin í 
samráði við samtök launafólks. 

3. gr. 

Þá er skilað er til banka gjaldeyri fyrir útfluttar sjávarafurðir framleiddar fyrir 23. ágúst 

1982, skal hann greiddur útflvtjanda á því kaupgengi, sem í gildi er, þegar útflutningssk jöl 
eru afgreidd í banka við gjaldeyrisskil, að frádregnum 6,5% gengismun. 

Ríkisstjórnin kveður nánar á um, til hvaða afurða þetta ákvæði skuli taka, og eru 

ákvarðanir hennar þar að lútandi fullnaðarúrskurðir. 

Áður en umræddu fé er ráðstafað, skal greiða af því hækkanir á flutningskostnaði og 

öðrum sambærilegum kostnaði við útflutning vegna þeirra afurða sem þessi lög taka til. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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d. gr. 

Gengismunur, sem myndast samkvæmt ákvæðum 3. gr., skal lagður í sérstakan gengis- 

munarsjóð, sem skal varið í þágu sjávarútvegsins með eftirgreindum hætti: 

1. Krónum 80 milljónum skal varið til greiðslu óafturkræfs framlags til togara til að bæta 

rekstrarafkomu þeirra vegna aflabrests á fyrri hluta þessa árs. Skal Aflatryggingasjóður 

sjávarútvegsins annast greiðslur þessar samkvæmt reglum, sem sjávarútvegsráðuneytið 

setur. 
2. Krónur 15 milljónir til loðnuvinnslustöðva samkvæmt nánari ákvörðun ríkisstjórnar- 

innar. 
3. Krónur 10 milljónir í Fiskimálasjóð, sem verði ráðstafað til orkusparandi aðgerða í 

útgerð og fiskvinnslu og til fræðslu um gæði og vöruvöndun í sjávarútvegi samkvæmt 

reglum sem sjávarútvegsráðuneytið setur. 

4. Krónur 5 milljónir í lífeyrissjóði sjómanna, samkvæmt nánari reglum sem ríkisstjórnin 

setur, að höfðu samráði við sjómannasamtökin. 
5. Eftirstöðvar, þar með taldir vextir, renni í Stofnfjársjóð fiskiskipa til lækkunar á 

skuldum og eða fjármagnskostnaði fiskiskipa, samkvæmt reglum sem sjávarútvegsráðu- 

neytið setur, að höfðu samráði við stjórn Fiskveiðasjóðs Íslands og Landssamband 

íslenskra útvegsmanna. 

5. gr. 

Heimilt er sjávarútvegsráðherra að ákveða, að eftirstöðvar þess fjár, sem er Í vörslu 

Fiskveiðasjóðs Íslands, sbr. a) og b) lið 17. gr. laga nr. 79/1968, b) lið B málsliðar 3. gr. laga 

nr. 2/1978 og 2. tl. b) liðar 3. gr. laga nr. 22/1979, renni í Stofnfjársjóð fiskiskipa til 

lækkunar á skuldum og/eða fjármagnskostnaði fiskiskipa, samkvæmt reglum sem sjávarút- 

vegsráðuneytið setur að höfðu samráði við stjórn Fiskveiðasjóðs Íslands og Landssamband 

íslenskra útvegsmanna. 

6. gr. 

Þegar eftir gildistöku laga þessara skal lækka hundraðshluta verslunarálagningar sem 

því svarar að leyfð hefði verið álagning á 30% þeirrar hækkunar álagningarstofnsins, sem 

leiðir af hækkun á verði erlends gjaldeyris frá því gengi sem gilti 11. ágúst 1982 miðað við 

þær álagningarreglur, sem í gildi voru samkvæmt ákvörðunum verðlagsráðs þann dag. 

Ekki má hækka hundraðshluta álagningar á vöru í heildsölu, smásölu, eða öðrum við- 

skiptum frá því sem var 12. ágúst 1982 með breytingum skv. 1. mgr., nema að fengnu 

samþykki réttra yfirvalda. 

7. gr. 

1. gr. laga nr. 107/1978 um sérstakt tímabundið vörugjald með áorðnum breytingum, 

sbr. 1. gr. laga nr. 82/1981, breytist með svofelldum hætti: 
a) 1. og 2. málsliður 1. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 82/1981. orðist svo: 

Greiða skal í ríkissjóð sérstakt vörugjald. Gjaldið skal greitt til og með 31. desem- 

ber 1983 í eftirfarandi tveimur gjaldflokkum: 

b) Upphaf A-liðar 1. gr. laganna orðist svo: 
Af vörum Í eftirgreindum tollskrárnúmerum greiðist 24% gjald en á tímabilinu frá 

og með 23. ágúst 1982 til og með 28. febrúar 1983 skal þó greiða 32% gjald: 

c) Eftirtalin tollskrárnúmer bætist við A-lið 1. gr. laganna:
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07.05.00 18.06.03 21.05.11 

16.03.00 19.02.01 21.05.19 

17.01.23 19.02.02 21.05.21 

17.01.24 20.02.01 21.06.01 

17.01.27 21.02.11 21.06.02 

17.01.29 21.02.19 21.07.01 

17.02.04 21.02.20 21.07.02 

17.04.02 21.03.00 33.04.01 

18.05.01 21.04.01 33.04.02 

18.05.09 21.04.02 33.04.03 

18.06.01 21.04.09 33.04.09 
18.06.02 

d) Upphaf B-liðar 1. gr. laganna orðist svo: 
Af vörum í eftirgreindum tollskrárnúmerum greiðist 30% gjald en á tímabilinu frá og 
með 23. ágúst 1982 til og með 28. febrúar 1983 skal þó greiða 40% gjald: 

8. gr. 
Hið hækkaða vörugjald sem skv. 7. gr. þessara laga skal lagt á innlenda framleiðslu og 

innflutning frá og með 23. ágúst 1982 skal greitt af sölu eða annarri afhendingu innlendrar 
framleiðslu frá og með 23. ágúst 1982 og af innfluttum vörum sem teknar eru til tollmeð- 
ferðar frá og með 23. ágúst 1982. Sama gildir um innheimtu gjalds af vörum sem gjald- 
skyldar verða skv. c-lið 7. gr. 

Af birgðum, sem innlendir framleiðendur gjaldskyldra vara skv. 1. gr. laga nr. 107/1978 
með síðari breytingum eiga hinn 22. ágúst 1982, skal greiða sérstakt vörugjald eins og það 
var ákveðið fyrir gildistöku þessara laga en undanþiggja birgðir innlendra framleiðsluvara 
sérstöku vörugjaldi sem við gildistöku þessara laga verða gjaldskyldar, þrátt fyrir að sala eða 
afhending af vörubirgðum þessum fari fram eftir 22. ágúst 1982, enda liggi fyrir staðfesting 
af hálfu tollstjóra í því umdæmi þar sem framleiðsla fer fram um stöðu birgða hinn 22. ágúst 
1982. Vegna birgðatalningar skal framleiðandi gera sérstaka birgðatalningarskýrslu um 
vörumagn og verksmiðjuverð birgða hinn 22. ágúst 1982, sem afhent skal tollstjóra. 
Birgðatalning og staðfesting hennar skal fara fram innan viku frá gildistöku laga þessara. 
Staðfest birgðatalningarskýrsla skal fylgja skýrslu vegna skila á sérstöku tímabundnu vöru- 
gjaldi fyrir tímabilið 1. júlí til 30. september 1982. Við álagningu og skil á sérstöku vöru- 
gjaldi eða undanþágu frá greiðslu þess samkvæmt ákvæðum þessarar málsgreinar skal telja 
að fyrstar séu seldar eða afhentar vörur sem framleiðandi átti í birgðum hinn 22. ágúst 1982. 
Þannig skal draga heildarandvirði birgða hinn 22. ágúst 1982 frá heildarandvirði seldra eða 
afhentra vara á tímabilinu 23. ágúst til 30. september 1982 og greiða af mismuninum 
sérstakt vörugjald samkvæmt ákvæðum laga nr. 107/1978 um sérstakt tímabundið vörugjald 
með síðari breytingum, sbr. 7. gr. þessara laga. Sé heildarandvirði birgða 22. ágúst 1982 
hærra en vörusala á tímabilinu 23. ágúst til 30. september 1982 skal mismunurinn á sama 
hátt dreginn frá síðari sölu eða afhendingu uns vörusala eða afhending fer fram úr verðmæti 
birgða 22. ágúst 1982. Nú ber vörugjaldskyldum framleiðanda að greiða á sama gjalddaga 
sérstakt vörugjald annars vegar vegna sölu eða afhendingar vörugjaldsskyldra vara fyrir 23. 
ágúst 1982 eða sölu eða afhendingar á birgðum samkvæmt þessari málsgrein og hins vegar 
sérstakt vörugjald skv. 7. gr. þessara laga, skal hann skila tveimur skýrslum vegna skila á 
sérstöku vörugjaldi, annarri vegna álagningar sérstaks vörugjalds samkvæmt ákvæðum 7. gr. 
þessara laga og hinni vegna álagningar gjaldsins samkvæmt ákvæðum laga nr. 107/1978 eins 
og þau voru fyrir gildistöku þessara laga, og skal sama gilda vegna lækkunar gjaldsins 1. mars 
1983. Verði breytingar á verksmiðjuverði birgða frá því sem tilgreint hefur verið í birgða- 
talningarskýrslu, skal við álagningu sérstaks vörugjalds samkvæmt ákvæðum þessarar máls-
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greinar leggja hið nýja verksmiðjuverð til grundvallar, en gera skal innheimtumanni ríkis- 

sjóðs skriflega grein fyrir slíkum breytingum. 

Af vörum, sem með leyfi tollyfirvalda hafa verið afhentar innflytjendum fyrir 23. ágúst 

1982 gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, sbr. m. a. 21. gr. tollskrárlaga, skal 

greiða hið hækkaða vörugjald, sem samkvæmt ákvæðum 7. gr. þessara laga gildir frá og með 

23. ágúst 1982, nema fullnaðartollafgreiðsla þeirra eigi sér stað fyrir septemberlok 1982. 

Sama á við um þær vörur sem gjaldskyldar verða skv. c-lið 7. gr. 

Hafi innflytjandi fyrir 23. ágúst 1982 afhent til tollmeðferðar aðflutningssk jöl, sem að 

öllu leyti fullnægja þeim skilyrðum sem þurfa að vera fyrir hendi til þess að hægt sé að 

tollafgreiða viðkomandi vöru þegar í stað, skal varan tollafgreidd gegn greiðslu þess sérstaka 

vörugjalds sem samkvæmt ákvæðum 7. gr. þessara laga gildir til og með 22. ágúst en þó því 

aðeins að tollafgreiðslu sé lokið fyrir 4. september 1982. Sömu tímamörk gilda um tollaf- 

greiðslu vara sem gjaldskyldar verða skv. c-lið 7. gr. 

9. gr. 

Við beitingu 3. mgr. 3. gr. laga nr. 107/1978 um sérstakt tímabundið vörugjald, sbr. 3. 

gr. laga nr. 80/1980, skal á tímabilinu 23. ágúst 1982 til og með 28. febrúar 1983 hækka 

sérstakt vörugjald í 40% eða lækka í 32% í stað þess að hækka gjaldið í 30% eða lækka í 

24% eins og þar greinir. 

10. gr. 

1. mgr. ll. gr. laga nr. 120 31. desember 1976 um tollskrá o. fl. með áorðnum 

breytingum orðist svo: 
Náú er tollverð vöru eða einhver hluti þess tilgreint í erlendri mynt, og skal þá því eða 

hluta þess við ákvörðun tollverðs breytt í innlenda fjárhæð. Skal farið eftir því sölugengi sem 

skráð er á hinni erlendu mynt í bönkum hér á landi þegar varan er tekin til tollmeðferðar. 
Fjármálaráðuneytið getur þó ákveðið með reglugerð eða öðrum fyrirmælum að sölugengi 

sem skráð er í bönkum hér á landi skuli við ákvörðun tollverðs gilda sem tollafgreiðslugengi 
fyrir ákveðinn tíma, þó eigi lengur en til eins mánaðar í senn. Fjármálaráðuneytinu er heimilt 
að ákveða, að breytist skráð sölugengi gjaldmiðils eða tollafgreiðslugengi eftir að vara hefur 

verið tekin til tollmeðferðar, sbr. 14. gr., skuli miða við hið nýja gengi við endanlega 
tollafgreiðslu vöru. 

11. gr. 

Við ákvæði til bráðabirgða í VIII. kafla laga um efnahagsmál nr. 13/1979 bætist nýr 
liður tölumerktur IV. svohljóðandi: 

Draga skal sérstaklega 2,9 prósentustig frá þeirri verðbótahækkun launa, er skal eiga 

sér stað frá |. september 1982 vegna ákvæða í 48.—52. gr., sbr. 5. gr. laga nr. 10/1981. 

12. gr. 

Ráðherra er heimilt að setja með reglugerð nánari fyrirmæli um framkvæmd laga 

þessara. 

13. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 21. ágúst 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir, 
(L.S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 
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BRÁÐABIRGÐALÖG 
um breyting á lögum nr. 69 30. apríl 1973, um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á 

íslenskum skipum. 

Forseri ÍsLanns 

gjörir kunnugt: Samgönguráðherra hefur tjáð mér, að í sambandi við gerð nýrra kjarasamn- 
inga milli kaupskipaeigenda og stéttarfélags yfirmanna á kaupskipum, hafi fyrirsvars- 
menn þessara samtaka orðið sammála um, sem eitt samningsákvæðanna, að gerð verði 
breyting á lögum um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum skipum, nr. 69 
30. apríl 1973, varðandi mönnun þessara skipa, m. a. með tilliti til tilsvarandi ákvæðis 
laga nr. 72 13. maí 1966, um atvinnuréttindi vélstjóra á íslenskum skipum. 

Nauðsyn beri til að gera þessa lagabreytingu án tafar. 
Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar, á þessa 

leið: 

1. gr. 
Á eftir síðustu málsgrein 21. gr. laga nr. 69 30. apríl 1973, um atvinnuréttindi skip- 

stjórnarmanna á íslenskum skipum, komi ný málsgrein, svohljóðandi: 
Samgönguráðuneytinu er heimilt að ákveða frávik frá fjölda skipstjórnarmanna á versl- 

unarskipum, eftir því sem tilefni gefst til, miðað við búnað og/eða verkefni skips, að fengn- 
um tillögum mönnunarnefndar, skipaðri þremur fulltrúum Farmanna- og fiskimannasam- 
bands Íslands, þremur fulltrúum útgerða kaupskipa og oddamanni, tilnefndum af aðilum 
sameiginlega eða Hæstarétti Íslands, ef samkomulag næst ekki milli aðila um skipun odda- 
manns. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. ágúst 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L. S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 
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Nr. 81. 136 21. september 1982. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 
um Olíusjóð fiskiskipa og hækkun fiskverðs. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍsLanDs 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar. 

gjöra kunnugt: Sjávarútvegsráðherra hefur tjáð oss. að vegna hækkandi olíuverðs til fiski- 

skipa og rekstrarvanda þeirra, sé óhjákvæmilegt að setja á stofn Olíusjóð. er greiði 

niður að hluta olíuverð til fiskiskipa. Olíusjóður þessi yrði að hluta fjármagnaður með 

greiðsluafgangi Tryggingasjóðs fiskiskipa en jafnframt er sjóðnum heimilað að taka 

lán. Jafnhliða þessum ráðstöfunum, er nauðsynlegt að hækka gildandi lágmarksverð á 

sjávarafla um 4%, frá 15. september 1982. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög sankvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar á þessa 

leið: 

l. gr. 

Olíusjóður fiskiskipa skal starfræktur í þeim tilgangi að greiða niður verð á brennsluolíu 

til íslenskra fiskiskipa á tímabilinu frá |. september til 31. desember 1982, samkvæmt 

reglum, sem sjávarútvegsráðuneytið setur. 

2. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 6. pr. laga nr. 5 13. febrúar 1976, um útflutningsgjald af sjávar- 

afurðum, sbr. 3. gr. laga nr. 2 |. febrúar 1980, skal varið til Olíusjóðs fiskiskipa allt að 30 
milljónum króna af greiðsluafgangi Tryggingasjóðs fiskiskipa. samkvæmt S. gr. laga nr. 5 

13. febrúar 1976. 
Einnig er Olíusjóði fiskiskipa heimilt að taka lán að fjárhæð allt að 30 milljónum króna. 

Ríkissjóði er heimilt að veita sjálfskuldarábyrgð fyrir láni þessu. 

3. gr. 

Almennt fiskverð, sbr. tilkynningu Verðlagsráðs sjávarútvegsins, nr. 17 |. september 

1982, skal hækka um fjóra af hundraði. þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. |. gr. bráðabirgðalaga nr. 

79 21. ágúst 1982, um efnahagsaðgerðir. 

Hið nýja verð skal gilda frá 15. september til 30. nóvember 1982. 

ð. gr. 

Ráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd laga þessarra. 

5. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 21. september 1982. 

Gunnar Thoroddsen. Jón Helgason. Logi Einarsson. 
(L.S.)   

Steingrímur Hermannsson. 
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19. júlí 1982. 137 Nr. 82. 

AUGLÝSING 
um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á reglugerð nr. 78/1979, 

fyrir Háskóla Íslands. 

Forseti Íslands féllst hinn 14. júlí 1982 á tillögu menntamálaráðherra um að staðfesta 
eftirfarandi breytingu á reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands. 

. 1. gr. 
1. mgr. 67. gr. orðist svo: 

Kennslugreinar í guðfræðideild eru þessar: Gamlatestamentisfræði, nýjatestamentis- 
fræði, trúfræði. félagsleg siðfræði, kirkjusaga, almenn trúarbragðafræði og kennimannleg 
guðfræði. 

. 2. gr. 
68. gr. orðist svo: 
Nám í guðfræði til embættisprófs jafngildir 150 námseiningum og skiptist í kjarna, 

frjálst nám og kjörsvið samkvæmt nánari ákvörðun deildarinnar. 
Heimilt er með leyfi deildarinnar að stunda frjálst nám í öðrum deildum háskólans. 
Þegar stúdent er kominn áleiðis í námi, skal hann í samráði við kennara velja sér 

kjörsvið á sviði einnar kennslugreinar. Heimilt er stúdent í samráði við kjörsviðskennara 

sinn að stunda nám á kjörsviði í öðrum deildum háskólans eða í Kennaraháskóla Íslands auk 

náms í guðfræðideild. 
Deildinni er heimilt að hefja kennslu í einstökum námskeiðum, þótt þau falli ekki undir 

kennslugreinar þær sem 67. gr. tilgreinir. Deildinni er einnig heimilt að kveða á um lág- 
marksundirbúning til þátttöku í tilteknum námskeiðum. 

. 3. gr. 
69. gr. orðist svo: 

Heimilt er deildinni að ákveða, að ritgerðir og frammistaða í æfingum séu metnar sem 

hluti af prófi og áskilin sé lágmarkseinkunn í hverjum hluta. Þá getur deildin ákveðið. að 
ritgerðir eða önnur námsvinna geti komið í stað prófa í ákveðnum námskeiðum. Lokafrestur 

til að skila slíkum ritgerðum er síðasta kennsluvika misseris. 
Próf eru skrifleg, en þó skal prófa verklega í prédikun og barnaspurningum. Í lokaprófi 

á kjörsviði skal prófa munnlega og að auki skal stúdent skrifa ritgerð úr efni kjörsviðs. 

4. gr. 

Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 19. júlí 1982. 

Ingvar Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius. 
A 18 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 83. 138 2. ágúst 1982. 

AUGLÝSING 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, fór í dag til útlanda. 
Í fjarveru hennar fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar 

með vald forseta Íslands, samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Forsætisráðuneytið, 2. ágúst 1982. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

Nr. 84. 8. ágúst 1982. 

AUGLÝSING 
um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, er komin úr för sinni til útlanda og hefur á ný 
tekið við stjórnarstörfum. 

Forsætisráðuneytið, 8. ágúst 1982. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

Nr. 85. 4. september 1982. 

AUGLÝSING 
um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, fór í dag til útlanda. 
Í fjarveru hennar fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæsta- 

réttar með vald forseta Íslands, samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Forsætisráðuneytið, 4. september 1982. 

Gunnar Thoroddsen. - 

Gísli Arnason.
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BRÉF HANDHAFA VALDS FORSETA ÍSLANDS 

um að Alþingi skuli koma saman til fundar mánudaginn 11. október 1982. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti 
Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: 

Við höfum ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma saman til 
fundar mánudaginn 11. október 1982. 

Um leið og við birtum þetta, er öllum sem setu eiga á Alþingi, boðið að koma nefndan 
dag til Reykjavíkur og verður þá Alþingi sett að lokinni guðsþjónustu í Dómkirkjunni, sem 
hefst kl. 13.30. 

Gjört í Reykjavík, 17. september 1982. 

Gunnar Thoroddsen. Karl Steinar Guðnason. Logi Einarsson. 
(L.S). 

22. september 1982. Nr. 87. 

AUGLÝSING 
um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, er komin úr för sinni til útlanda og hefur á ný tekið 

við stjórnarstörfum. 

Forsætisráðuneytið, 22. september 1982. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Guðmundur Benediktsson. 
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Nr. 68. 140 8. nóvember 1982. 

LÖG 
um Viðlagatryggingu Íslands. 

Forseri ÍsLANDS 
gjörir kunnugt: að ég samkvæmt 23. gr. laga nr. 55 14. maí 1982, um breyting á lögum nr. 

52/1975, um Viðlagatryggingu Íslands, hefi látið fella meginmál hinna fyrrnefndu 
laga inn í lög nr. 52/1975 og gef þau út svo breytt: 

Í. gr. 

Setja skal á fót stofnun, er hafi það hlutverk að tryggja gegn tjóni af völdum náttúru- 
hamfara. 

Stofnun þessi nefnist Viðlagatrygging Íslands. Hún skal hafa heimili og varnarþing í 
Reykjavík. 

2. gr. 
Stjórn stofnunarinnar skulu skipa fimm menn. Skulu þrír kosnir af sameinuðu Alþingi, 

einn valinn af þeim vátryggingarfélögum, sem innheimta iðgjöld, sbr. 3. mgr. 8. gr., en 
tryggingaráðherra skipar einn og skal hann vera formaður. Varamenn skulu valdir á sama 
hátt. Stjórnarmenn skulu skipaðir til 4 ára í senn. 

3. gr. 

Stjórn Viðlagatryggingar Íslands skal gera sérstakt samkomulag við Seðlabanka Íslands 

um vörslu og ávöxtun fjár og bókhald stofnunarinnar. Við ávöxtun skal leitast við að tryggja 

verðgildi fjárins svo sem unnt er á hverjum tíma. Óheimilt er að ráðstafa fé stofnunarinnar til 

almennra útlána. Reikningar stofnunarinnar skulu endurskoðaðir, samkvæmt reglum um 

endurskoðun reikninga Seðlabankans. Reikningarnir skulul birtir árlega í Lögbirtingablaði. 

4. gr. 

Viðlagatrygging Íslands skal vátryggja gegn beinu tjóni af völdum eftirtalinna náttúru- 
hamfara: eldgosa, jarðskjálfta, skriðufalla, snjóflóða og vatnsflóða. 

5. gr. 

Eftirtalin verðmæti er skylt að tryggja: 

a. Allar húseignir og lausafé, þar með taldar vörubirgðir, vélar og tæki, enda séu þessi 
verðmæti brunatryggð hjá vátryggingafélagi eða stofnun, sem starfsleyfi hefur hér á 
landi. Tryggingarskyldan nær einnig til lausafjár, sem tryggt er almennri samsettri 

tryggingu, er innifelur brunatryggingu, enda flokkist slík trygging undir eignatryggingar 

samkvæmt skilgreiningu tryggingaeftirlitsins. Þó skulu þær tryggingar, er flokkast undir



8. nóvember 1982. 141 Nr. 88. 

svonefndar “all risks“ tryggingar eða einstakar sértryggingar ekki falla undir viðlaga- 
trvgginguna, nema með sérstöku samþykki stjórnar stofnunarinnar. Tryggja skal allt 
ræktað land og lóðir, sem metin eru af Fasteignamati ríkisins. 
Neðangreind mannvirki: 
Hitaveitur. 
Vatnsveitur. 
Skolpveitur. 
Hafnarmannvirki. 
Brýr. 

Raforkuvirki, þar með talin dreifikerfi, stíflur og veitumannvirki. 
Síma og önnur fjarskiptakerfi, þar með talin dreifikerfi hljóðvarps, sjónvarps og flug- 
þjónustu. 

Heimilt skal stjórn stofnunarinnar, að fengnu samþykki ráðherra að ákveða að stofn- 
unin taki að sér að tryggja önnur verðmæti en þau, sem falla undir skyldutryggingar skv. a. 
og b. lið hér að framan. 

a. 

s 
= 

6. gr. 

Vátryggingarfjárhæðir skulu ákveðnar þannig: 

Öll verðmæti, sem brunatryggð eru, skulu tryggð fyrir sömu fjárhæð og brunatryggingin 
nemur á hverjum tíma. 

. Ræktað land og lóðir skulu tryggð fyrir þá fjárhæð, sem þau eru skráð á hjá Fasteigna- 
mati ríkisins á hverjum tíma. 
Mannvirki, sem tryggð eru samkvæmt b. lið 5. greinar skulu tryggð fyrir áætlað endur- 
byggingarverð. 

. Verði heimildarákvæði 5. gr. notað skulu verðmæti, sem tryggð verða, tryggjast á raun- 
virði. 

7. gr. 

Eigin áhætta vátryggðs skal vera $% af hverju tjóni, þó eigi lægri fjárhæð en hér segir: 

- Verðmæti, sem tryggð eru samkvæmt a. lið 5. greinar, lágmarksfjárhæð kr. 5 000,00. 
Verðmæti, sem tryggð eru samkvæmt b. lið 5. greinar, lágmarksfjárhæð kr. 50 000,00. 
Verðmæti sem tryggð verða samkvæmt heimildarákvæði S. greinar, lágmarksfjárhæð 
ákveðin hverju sinni af stjórn stofnunarinnar, innan þeirra marka, sem gilda fyrir a. og 
b. lið hér að framan. 
Ofangreindar lágmarksfjárhæðir skulu umreiknast til samræmis við gildandi vísitölu 

byggingarkostnaðar á hverjum tíma. 

árs 

. 8. gr. 

Arleg iðgjöld skulu vera þessi: 

. Af verðmætum, sem tryggð eru samkvæmt a. lið 5. greinar, 0.25%. 
b. 

- Af verðmætum, sem tryggð verða samkvæmt heimildarákvæði 5. greinar reiknast 
Af verðmætum sem tryggð eru samkvæmt b. lið 5. greinar, 0.20%. 

iðgjald, sem stjórn stofnunarinnar ákveður hverju sinni. 

Nú er hrein eign stofnunarinnar meiri en 2%o af áætluðum vátryggingarfjárhæðum í lok 
og skal þá lækka iðgjöld um helming. Verði hrein eign meiri en 3%o af áætluðum 

vátryggingarfjárhæðum í lok árs, skal innheimta iðgjalda falla niður. Fari eignin niður fyrir 

2%o af áætluðum vátryggingarfjárhæðum í lok árs, skal hefja innheimtu fullra iðgjalda að 
nýju. Fari hrein eign niður fyrir 1%o af áætluðum vátryggingarfjárhæðum í lok árs, er stjórn
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stofnunarinnar heimilt að innheimta iðgjöld sbr. 1 mgr. með 100% álagi þar til 2%0 markinu 

er náð. 
Vátryggingarfélög þau, er brunatryggja eignir þær sem tryggðar eru hjá stofnuninni, sbr. 

5. gr. skulu innheimta iðgjöld til hennar ásamt brunatryggingariðgjöldum, enda skulu þau 

hafa sama gjalddaga. 
Þeir aðilar, sem leggja á og innheimta þinggjöld skulu reikna út og innheimta iðgjöld af 

löndum og lóðum. Iðgjöld af öðrum verðmætum, sem tryggð eru skulu reiknuð út og inn- 

heimt á vegum stofnunarinnar. Iðgjöld af tryggingum húseignar njóta lögveðréttar í hinni 

tryggðu húseign ásamt lóð eða landi, er hún stendur á. 
Um innheimtu iðgjalda með uppboði eða lögtaki skal, eftir því sem við á, fara eftir 

reglum 18. gr. laga nr. 9/1955, 6. gr. laga nr. 25/1954, sbr. 2. gr. laga nr. 37/1965 og 5. gr. 
laga nr. 59/1954, sbr. 1. gr. laga nr. 93/1965. 

Ákveða skal nánar í reglugerð um bókhald og skil á iðgjöldum frá ofangreindum inn- 
heimtuaðilum. 

9. gr. 

Telji vátryggður að gerst hafi bótaskyldur tjónsatburður, skal hann tilkynna það stjórn 
Viðlagatryggingarinnar eða vátryggingarfélagi því, er selt hefur honum vátrygginguna, svo 

fljótt sem unnt er, og í síðasta lagi innan 30 daga frá því að atburðurinn gerðist. Geri hann 

það ekki, er niður fallinn allur réttur hans til bóta. 
Vátryggingarfélag, er fær slíka tilkynningu, skal innan viku frá því, að tilkynning barst 

því, tilkynna stjórn Viðlagatryggingar Íslands um tjónsatburðinn. Þegar vátryggingarfélag 
eða stjórn Viðlagatryggingar Íslands fær tilkynningu eða vitneskju um tjón, sem ætla má að 
geti fallið undir tryggingu þessa, skal svo fljótt sem unnt er, gera ráðstafanir til að fá úr því 

skorið, hvort um sé að ræða bótaskylt tjón af völdum náttúruhamfara og láta meta skaðann. 

10. gr. 

Rísi ágreiningur um, hvort bótaskyldur tjónsatburður hafi gerst eða að tjón sé bótaskylt, 
skal stjórn stofnunarinnar úrskurða málið. Vilji tjónþoli eigi sætta sig við úrskurð stjórnar- 
innar, skal hann innan 30 daga frá því, að honum barst tilkynning hennar, skjóta ágreiningn- 
um til hamfaranefndar. Hamfaranefnd skal skipuð af ráðherra til 4 ára og eiga sæti í henni 

þrír menn. Einn skal skipaður samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar Islands og skal hann vera 
formaður. Annar skal skipaður eftir tilnefningu Veðurstofu Íslands og hinn þriðji samkvæmt 
tilnefningu raunvísindadeildar Háskóla Íslands. 

Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. 

11. gr. 

Hafi bótaskyldur tjónsatburður gerst, skal stjórnin ákveða, hverjar séu nauðsynlegar 

ráðstafanir til björgunar tryggðum verðmætum og til að hindra frekara tjón á þeim. Stofn- 
unin skal bera kostnað af slíkum aðgerðum. Aðgerðir þessar skulu, svo sem kostur er, 

framkvæmdar í samvinnu við Almannavarnir og aðra aðila, sem með slík mál hafa að gera. 

12. gr. 

Stjórn Viðlagatryggingar Íslands skal setja reglur um meðferð tjóna og möt. Við upp- 

gjör tjóna skal stjórn stofnunarinnar leita til hæfra og óvilhallra matsmanna. Heimilt er 

stjórn stofnunarinnar að fela viðkomandi tryggingarfélagi uppgjör minniháttar tjóna. Nánari 

ákvæði um skipun matsmanna, matsreglur og uppgjör tjóna skal setja með reglugerð.
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13. gr. 
Heimilt er að lækka eða synja alveg um bætur: 

a. Þegar hús, sem tjón verður á, er reist á stað, sem almennt var vitað fyrirfram, að var 

hættulegur með tilliti til snjóflóða, skriðufalla eða vatnsflóða. Það telst ætíð almennt 
vitað í þessu sambandi, ef hús á sama stað hefur oftar en einu sinni orðið fyrir sams 
konar tjóni. 

b. Þegar styrkleiki húss, byggingarlag og byggingarhættir eru óforsvaranlegir miðað við 

þær aðstæður, sem algengar eru á byggingarstað, og ljóst er, að tjón hefur orðið meira af 
þessum sökum. 

Sömu reglur gilda um önnur tryggð verðmæti eftir því sem við á. 

14. gr. 

Nú vill tjónþoli eigi sætta sig við tjónsuppgjör og er honum þá heimilt að skjóta málinu 
til uppgjörsnefndar, en gera skal hann það innan fjögurra vikna frá því, að honum barst 
endanleg ákvörðun stofnunarinnar. 

Uppgjörsnefnd skal skipuð af tryggingamálaráðherra til 4 ára. Í nefndinni skulu eiga 

sæti þrír menn. Einn skal skipaður eftir tilnefningu Hæstaréttar og skal hann vera formaður, 
annar eftir tilnefningu lagadeildar Háskóla Íslands og hinn þriðji án tilnefningar. 

Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. 

15. gr. 

Vátryggingarbætur skulu inntar af hendi svo fljótt sem unnt er. 
Allar kröfur á hendur stofnuninni fyrnast á tveimur árum frá því að náttúruhamförum 

þeim lauk, sem orsökuðu tjónið. 

16. gr. 

Nú eru tryggðar eignir veðsettar og nær þá veðrétturinn til tryggingarbóta. 

17. gr. 

Bótaskylda Viðlagatryggingar Íslands vegna hvers tjónsatburðar takmarkast við 5%o af 
heildarvátryggingarfjárhæð í upphafi hvers árs. 

Nemi heildarfjárhæð bótaskyldra tjóna vegna eins tjónsatburðar hærri fjárhæð skal 
hlutur allra tjónþola skerðast í sama hlutfalli. 

18. gr. 

Ríkissjóður endurtryggir án iðgjalds þann hluta einstaks tjóns, sem er umfram 2%o af 
samanlögðum vátryggingarfjárhæðum í upphafi hvers árs. 

Heimilt er stofnuninni að endurtryggja frekar eigin áhættu sína innanlands eða erlendis. 

Nú verða bótaskyld tjón það mikil á einu ári, að eignir og endurtryggingar nægja ekki til 
að greiða þau, sbr. 1. mgr. 17. gr. og er stjórninni þá heimilt að taka lán til að geta fullnægt 
skuldbindingum stofnunarinnar. Ríkissjóður skal taka sjálfsskuldarábyrgð á slíkum lánum. 

19. gr. 

Stjórn stofnunarinnar er heimilt að veita fé til rannsókna og til að styrkja framkvæmdir 
sem ætlað er að varna tjóni af völdum náttúruhamfara. Ennfremur er stjórninni heimilt að 
veita styrki til björgunarsveita vegna starfsemi, sem viðurkennd er af Almannavörnum 
ríkisins. 

Endurprentað blað 
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20. gr. 

Viðlagatrygging Íslands skal vera undanþegin greiðslu tekju- og eignarskatts til ríkis- 

sjóðs og útsvari og aðstöðugjaldi til sveitarsjóða. Skjöl stofnunarinnar skulu vera undan- 

þegin stimpilgjaldi. 

21. gr. 

Viðlagatrygging Íslands skal taka við eignum og skuldum Viðlagasjóðs hinn 1. janúar 

1977, enda falla þann dag úr gildi lög nr. 4 frá 27. mars 1973 og lög nr. 5 28. febrúar 1975, 

svo og öll lög um breytingu á þeim lögum. 
Nemi skuldir Viðlagasjóðs þann dag meiru en eignir, skal ríkissjóður greiða þann mun. 

22. gr. 

Stjórnin skal semja við þau vátryggingarfélög og aðra aðila, sem annast störf fyrir 

stofnunina skv. lögum þessum. Náist ekki samkomulag um þóknun fyrir slík störf, sker 

tryggingamálaráðherra úr ágreiningi. 
Tryggingamálaráðherra skal að fengnum tillögum stjórnarinnar setja með reglugerð 

nánari ákvæði um allt, sem varðar framkvæmd laga þessara. 

23. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1983. 

Gjört í Reykjavík, 8. nóvember 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) 

  

Svavar Gestsson. 

Nr. 89. 30. október 1982. 

AUGLÝSING 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands Vigdís Finnbogadóttir, fór í dag til útlanda. 
Í fjarveru hennar fara forsætisráðherra, forseti sarneinaðs Alþingis og forseti Hæsta- 

réttar með vald forseta Íslands, samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðunevtinu, 30. október 1982. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

  

Stjórnartíðindi A 25 nr. 88—89. Útgáfudagur 24. nóvember 1982.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 87 1971 um orlof. 

Forser ÍsLanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

l. gr. 

3. gr. laganna orðist svo: 

Orlof skal vera 2 dagar fyrir hvern unninn mánuð á síðasta orlofsári og reiknast hálfur 
mánuður eða meira heill mánuður. en skemmri tími telst ekki með. Það telst vinnutími 
samkvæmt þessari grein, þótt maður sé frá vinnu vegna veikinda eða slysa. meðan hann fær 

greitt kaup eða hann er í orlofi. Sunnudagar og aðrir helgidagar teljast ekki orlofsdagar né 
heldur fyrstu 5 laugardagar í orlofi. 

Orlofsárið er frá 1. maí til 30. apríl. 

2. gr. 

1. mgr. 4. gr. laganna orðist svo: 

Orlof samkvæmt lögum þessum skal veitt í einu lagi á tímabilinu frá 2. maí til 15. 

september. Heimilt er í kjarasamningum stéttarfélaga að kveða á um skemmra orlot á 

fyrrgreindu tímabili, þó að lágmarki 14 daga á sumarorlofstímabilinu. ef sérstakar 

rekstrarástæður gera það brýnt. Nú nýtur orlofsþegi eigi lengri orlofsréttar en lög þessi 

kveða á um, og skal þá sá hluti orlofsins. sem tekinn er utan orlofstímabilsins. lengjast um “á. 

ef orlof er tekið utan orlofstímabilsins að ósk atvinnurekandans. 

3. gr. 

1. mgr. 7. gr. laganna orðist svo: 

Atvinnurekandi skal greiða í orlofsté 10.17% af launum. 

4. gr. 

Lög þessi öðlist þegar gildi. 

, Ákvæði til bráðabirgða. 
Akvæði 1. gr. koma til framkvæmda við töku orlofs fyrir orlofsárið 1. maí 1982 til 30. 

apríl 1983 en 3. gr. tekur gildi 1. desember 1982. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
  (L.$.) 
Svavar Gestsson. 

A 19 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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LOG 

um málefni aldraðra. 

Forser ÍsLAaNDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

I KAFLI 

Skipulag öldrunarþjónustu. 

1. gr. 

Markmið þessara laga er, að aldraðir fái þá heilbrigðis- og félagslegu þjónustu, sem þeir 
þurfa á að halda og að hún sé veitt á því þjónustustigi, sem er eðlilegast og hagkvæmast 
miðað við þörf og ástand þess aldraða. 

Lögin miða að því, að aldraðir geti svo lengi sem verða má búið við eðlilegt heimilislíf, 
en að jafnframt sé séð fyrir nauðsynlegri stofnanaþjónustu, þegar hennar er þörf. 

2. gr. 

Yfirstjórn öldrunarmála annast heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra. Öldrunarmál- 
efni skulu vera undir stjórn sérstaks deildarstjóra. 

3. gr. 
Setja skal á stofn samstarfsnefnd um málefni aldraðra. Skal nefndin skipuð til fjögurra 

ára í senn. Í nefndinni eiga sæti 3 menn tilnefndir þannig: einn frá Öldrunarráði Íslands, einn 
frá félagsmálaráðuneytinu, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga, og einn skipaður 
af heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra án tilnefningar. Ráðherra skipar formann úr hópi 
nefndarmanna. Deildarstjóri öldrunarmálefna í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti skal 
vera ritari nefndarinnar. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. 

4. gr. 

Verkefni samstarfsnefndar um málefni aldraðra eru: 

Að hafa frumkvæði að stefnumótun um málefni aldraðra. 

. Að annast áætlanagerð um málefni aldraðra fyrir landið í heild. 
. Að vera tengiliður milli ráðuneyta, stofnana og samtaka, sem starfa að málefnum aldr- 

aðra. 

4. Að vera ráðherra og ríkisstjórn til ráðuneytis um málefni aldraðra. 

5. Að annast stjórn Framkvæmdasjóðs aldraðra og gera tillögur til ráðherra um úthlutanir 

úr sjóðnum. 
6. Að skera úr um ágreiningsmál, sem upp kunna að koma um málefni aldraðra skv. lögum 

þessum, enda beri mál ekki að réttu undir dómstóla. Vísa má úrskurði samstarfsnefnd- 

arinnar til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra. 

. Að gera tillögur til ráðherra um samræmdar reglur um mat skv. 18. gr. 1. mgr. 

0
 

0 

5. gr. 

Í hverju heilsugæsluumdæmi skal stjórn heilsugæslustöðvar og félagsmálaráð, þar sem 

þau starfa, annast eftirtalin verkefni á sviði öldrunarmála: 

1. Að skipuleggja öldrunarþjónustu í umdæmi sínu í samráði við forstöðumenn hinna 
ýmsu þátta þjónustunnar.
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2. Að kveðja menn til starfa í þjónustuhóp aldraðra, þannig að samsetning hópsins sé í 
samræmi við ákvæði 7. gr. 

3. Að gera tillögur til viðkomandi sveitarstjórna um fjölda starfsliðs í heimaþjónustu 
umdæmisins, sbr. 15. gr. 

4. Að fylgja eftir að ákvæðum staðla eða reglugerða skv. 19. pr. sé framfylgt. 
5. Að annast samningsgerð við einstaklinga eða félagasamtök, sem taka að sér þjónustu 

fyrir aldraða, sé það ekki verksvið annarra. 
Er stjórn heilsugæslustöðvar fjallar um öldrunarmál skal gefa öldrunarstofnunum á 

svæðinu kost á að tilnefna fulltrúa til setu á fundi. 

6. gr. 

Við hverja heilsugæslustöð skal starfa þjónustuhópur aldraðra. 

Þar sem heilsugæslustöðvar eru fleiri en ein í sama sveitarfélagi, getur sveitarstjórn 
ákveðið að heilsugæslustöðvarnar sameinist um þjónustuhóp aldraðra. Á sama hátt geta 
hlutaðeigandi sveitarstjórnir tveggja heilsugæslustöðva eða fleiri ákveðið að sameinast um 
þjónustuhóp aldraðra. 

Þar sem það á betur við getur þjónustuhópur aldraðra starfað í tengslum við aðra 
heilbrigðisstofnun en heilsugæslustöð, eftir ákvörðun sveitarstjórnar. 

7. gr. 

Þjónustuhópur aldraðra er samstarfshópur starfsfólks heilsugæslustöðva(r), sem hóp- 

urinn tengist, starfsfólks félagslegrar þjónustu viðkomandi sveitarfélags(a) svo og þeirra 
stofnana, sem vinna að öldrunarþjónustu á starfssvæði hópsins. 

Í hópnum skulu ekki starfa fleiri en fimm og aldrei færri en þrír. 
Í hópnum skal starfa læknir. Ef kostur er skal hann vera sérfræðingur í öldr- 

unarlækningum, heimilislækningum eða lyflækningum. Þar starfar og hjúkrunarfræðingur 
með þekkingu á öldrunarþjónustu eða heilsugæslu auk starfsmanns félagsmálaþjónustu með 
menntun félagsráðgjafa, eða þekkingu á félagslegu sviði. 

8. gr. 
Hlutverk þjónustuhóps aldraðra er: 

. Að fylgjast með heilsufarslegri og félagslegri velferð aldraðra í umdæmi sínu. 
- Að meta vistunarþörf aldraðra í umdæminu, sbr. 18. gr. 1. mgr. 

3. Að sjá til þess að aldraðir á svæðinu fái þá þjónustu sem þeir þarfnast. Ætíð skal haft að 
leiðarljósi það markmið laganna að aldrað fólk geti sem lengst búið eðlilegu heimilislífi. 

I
 

II. KAFLI 
Framkvæmdasjóður aldraðra. 

“ 9. gr. 
Stofna skal sérstakan sjóð til að stuðla að byggingu húsnæðis og dvalarstofnana fyrir 

aldraða. Sjóðurinn skal bera heitið Framkvæmdasjóður aldraðra. 

10. gr. 
Tekjur sjóðsins eru: 

1. Beint framlag ríkissjóðs samkvæmt fjárlögum hverju sinni. 
2. Tekjur af sérstöku gjaldi sem skattstjórar skulu leggja á menn sem skattskyldir eru skv. 

1. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt. Skal gjaldið nema kr. 300 á hvern mann á árinu
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1983. Þó skulu börn innan 16 ára aldurs á tekjuárinu og þeir, sem eru 75 ára og eldri, 
undanþegnir gjaldinu, svo og þeir menn sem hafa tekjuskattstofn undir kr. 60 000. Þá 
skal skattstjóri og fella gjald þetta niður af þeim elli- og örorkulífeyrisþegum sem 
dveljast á dvalar- og hjúkrunarheimilum. Framangreindar upphæðir skulu hækka árlega 

í samræmi við skattgjaldsvísitölu. Um álagningu og innheimtu þessa gjalds skulu gilda 
sömu reglur og gilda um tekjuskatt og eignarskatt. Gjald þetta skal lagt á í fimm ár, í 
fyrsta sinn árið 1983. 
Frjáls framlög og aðrar tekjur er til kunna að falla. 

Vaxtatekjur. 

Fjármálaráðuneytið skal skila Framkvæmdasjóði aldraðra ársfjórðungslega, á inn- 

heimtuárinu, 1/4 af áætluðum tekjum sjóðsins skv. þessari grein. 

11. gr. 

Sjóðurinn skal vera í vörslu Tryggingastofnunar ríkisins. Stjórn sjóðsins skal vera í hönd- 

um samstarfsnefndar um málefni aldraðra skv. 3. gr., sbr. og 5. tl. 4. gr., sem gerir tillögur til 
ráðherra um úthlutanir úr sjóðnum. 

(9
) 

12. gr. 

Hlutverk sjóðsins er: 
. Að fjármagna byggingar ríkisins vegna stofnana fyrir aldraða, sbr. 17. gr. 2—-4. tl. 
Að veita sveitarfélögum framlög til að kaupa eða byggja húsnæði fyrir aldraða, sbr. 17. 
gr. 1. og 2. tl. 

Að greiða hlutdeild ríkissjóðs, sbr. 34. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 57/1978, í 
byggingum sveitarfélaga á stofnunum fyrir aldraða, sbr. 17. gr. 3. og 4. tl., enda verði 
veitt jafnhátt framlag til Framkvæmdasjóðs aldraðra á fjárlögum hvers árs á móti. 
Að veita framlög til samtaka eða einstáklinga vegna bygginga fyrir aldraða, sbr. 17. gr. 
1. tl. 

. Að veita framlög til að standa straum af þeim breytingum og endurbótum á dvalarstofn- 
unum aldraðra, er nauðsynlegar eru og leiðir af ákvæðum þessara laga. 

Önnur verkefni, sem sjóðstjórn telur brýn og ráðherra samþykkir. 

13. gr. 

Ráðherra gerir í samráði við fjárveitinganefnd og stjórn sjóðsins áætlun til $ ára um 
framkvæmdir. 

Um framkvæmdir skv. 12. gr. fer skv. lögum nr. 63/1970 um skipan opinberra fram- 

kvæmda, eftir því sem við á. 

14. gr. 
Ráðherra setur nánari ákvæði um sjóðinn með reglugerð. 

Í1I. KAFLI 
Heimaþjónusta. 

15. gr. 

Með heimaþjónustu er átt við þá aðstoð, sem veitt er á heimili aldraðs einstaklings. 
Heimaþjónusta er tvíþætt: Annars vegar heilbrigðisþátturinn, þ. e. læknisvitjanir, heima- 
hjúkrun og endurhæfing í heimahúsum. Hins vegar félagslegi þátturinn, þ. e. heimilishjálp, 
félagsráðgjöf og heimsending matar. 

Með reglugerð getur ráðherra ákveðið að fleiri þjónustuþættir heyri til heimaþjónustu. 
Hann getur einnig ákveðið að heimaþjónusta taki til fleiri en aldraðra.
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16. gr. 

Hínir ýmsu þættir heimaþjónustu eru skipulagðir af stjórn heilsugæslustöðvar og fé- 
lagsmálaráði, þar sem þau starfa, að fengnum tillögum þjónustuhóps aldraðra. Skal heima- 
þjónusta einnig veitt sem kvöld-, nætur- og helgidagaþjónusta, ef þjónustuhópur aldraðra 

telur þörf á og stjórn heilsugæslustöðvar og félagsmálaráð samþykkja. 

IV. KAFLI 
Íbúðir og dvalarstofnanir fyrir aldraða. 

17. gr. 

Íbúðir og dvalarstofnanir fyrir aldraða skv. lögum þessum eru: 
1. Íbúðir, sérhannaðar fyrir þarfir aldraðra. Þær geta verið tvenns konar: 

A) Þjónustuíbúðir, þar sem er húsvarsla og afnot af sameiginlegu rými, en engin önnur 
þjónusta. 

B) Verndaðar þjónustuíbúðir, þar sem er húsvarsla og afnot af sameiginlegu rými. 
Íbúðirnar skulu búnar kallkerfi, með vörslu allan sólarhringinn og veitt skal sam- 
eiginleg þjónusta, s. s. máltíðir og ræsting. 

2. Dvalarheimili, ætluð öldruðu fólki, sem ekki er fært um að annast eigið heimilishald 

með aðstoð. Þar skulu vera einstaklingsherbergi, hjónaherbergi og fjölbýliseiningar. 
Dvalarheimili aldraðra skulu veita þjónustu s. s. fullt fæði, þvotta, þrif, umönnun, lyf, 
læknishjálp, hjúkrun, endurhæfingu og félagsstarf. Þau skulu búin sameiginlegum vist- 
arverum til vinnu og tómstundastarfs. 

3. Hjúkrunarheimili eða hjúkrunardeildir, ætlaðar öldruðum einstaklingum, sem eru of 

lasburða til að dvelja á stofnunum skv. 1. og 2. tl. Hjúkrunarheimili og hjúkrunardeildir 

skulu hönnuð sem einstaklings- og fjölbýlisherbergi, með snyrtingu og skulu sjúklingar 
geta haft eigin muni. Einstaklingsherbergi skulu aldrei færri en 50% vistrýmis. Á hjúkr- 
unarheimilum og hjúkrunardeildum skal vera fullkomin aðstaða til hjúkrunar- og lækn- 
isþjónustu. Þar sem því verður við komið skal á hjúkrunarheimilum og hjúkrunar- 
deildum vera aðstaða fyrir hjúkrunarsjúklinga með geðræn vandamál. 

4. Sjúkradeildir, hannaðar á sama hátt og spítaladeildir. Þessar deildir eru ætlaðar lang- 

legusjúklingum, sem þurfa mikið eftirlit. Stefnt skal að því að þessar deildir séu í 
starfstengslum við öldrunarlækningadeild, lyflækningadeild eða almenn sjúkrahús. 

5. Dagvist fyrir aldraða. Dagvist getur verið sjálfstæð eða hluti stofnunar skv. 1. tl. B) 
stl—-4. tl. Á dagvist skal að jafnaði veitt þjónusta í samræmi við þá þjónustu sem veitt er 
á stofnuninni, sem hún tengist. Vistmenn á dagvist geta sótt hana daglega eða tíma- 
bundið. Dvalarstofnanir fyrir aldraða skv. 1.—-5. tl. skulu vera aðgengilegar fötluðu 
fólki. 

18. gr. 

Stjórn dvalarstofnunar skv. 17. gr., 2—4. tl., ákveður vistun fólks á stofnuninni að 

fengnu áliti forstöðumanns og mati þjónustuhóps aldraðra. 
Sama gildir um vistun á stofnunum skv. 17. gr. 1. tl. B) stl. og 5. tl. 

Vistmenn á dvalarstofnun eiga forgang að vistun á hjúkrunardeild sömu stofnunar. 

Stjórn dvalarstofnunar og daglegir stjórnendur ráða flutningi vistmanna innan dvalar- 

stofnunarinnar. 

19. gr. 

Að fengnum tillögum samstarfsnefndar skv. 3. gr. setur heilbrigðis- og tryggingamála- 

ráðherra með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara, m. a. búnað húsnæðis 

fyrir aldraða, aðbúnað og þjónustu við vistmenn svo og starfslið stofnana eftir starfsemi 

þeirra.
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20. gr. 

Enginn má setja á stofn dvalarstofnun fyrir aldraða nema með leyfi ráðherra, að feng- 
inni umsögn samstarfsnefndar skv. 3. gr. Sama gildir um allar meiri háttar breytingar á 
húsakynnum og starfsemi slíkra stofnana. 

21. gr. 
Beiðni til ráðherra um rekstrarleyfi skv. 20. gr. skulu fylgja upplýsingar um verksvið 

stofnunarinnar, staðsetningu, uppdrætti af byggingum og lóðum og umhverfi og aðstöðu til 
nágrennis ásamt lýsingu á húsakynnum. Ennfremur skal fylgja greinargerð um eigendur þess 
og fjárhagsástæður, skýrsla um starfsáætlun, stjórn, starfsfólk, rekstrarfyrirkomulag og hve 
mörgum vistmönnum stofnuninni er ætlað að sinna. Þá skal og fylgja beiðninni umsögn 
þjónustuhóps aldraðra í viðkomandi umdæmi. 

Ráðherra veitir rekstrarleyfi ef stofnunin fullnægir heilbrigðiskröfum og ákvæðum 
þessara laga og ætla má að hún geti leyst verkefni sín á viðunandi hátt. 

22. gr. 

Stjórn dvalarstofnunar fyrir aldraða skipa fimm menn. Sé stofnun skv. 17. gr. í beinum 

starfstengslum við sjúkrahús gilda ákvæði 30. gr. laga nr. 57 frá 1978, um heilbrigðisþjón- 
ustu, um stjórn stofnunar. Eigendur dvalarstofnunar skipa stjórn hennar til 4 ára í senn. Sé 
sveitarfélag eigandi dvalarstofnunar getur sveitarstjórn falið félagsmálaráði og/eða 
heilbrigðismálaráði stjórn hennar. Starfsmannaráð tilnefnir einn mann af sinni hálfu til setu 
á fundum stjórnar með málfrelsi og tillögurétt. Sama gildir um vistmannaráð. 

23. gr. 
Þær dvalarstofnanir fyrir aldraða, sem starfandi eru við gildistöku þessara laga, skulu í 

hvívetna háðar ákvæðum þeirra. Skal stefnt að því að innan 3 ára hafi þær uppfyllt þær 
kröfur um gerð og búnað, er felast í 17. gr., enda hafi Framkvæmdasjóður aldraðra bolmagn 
til að styrkja framkvæmdir af bessu tagi. 

„V. KAFLI 
Ymis ákvæði. 

24. gr. 
Vistmenn í þjónustuíbúðum, sbr. 17. gr. 1. tl. A) greiða húsaleigu skv. ákvörðun rekstr- 

araðila. 
Vistmenn í vernduðum þjónustuíbúðum, sbr. 17. gr. 1. tl. B) greiða húsaleigu og þjón- 

ustugjald skv. ákvörðun rekstraraðila. 

25. gr. 

Daggjaldanefnd, sbr. lög nr. 66 frá 1971 um almannatryggingar, 46. gr., ákveður dag- 

gjöld dvalarstofnana fyrir aldraða, sbr. 17. gr. 2.—-4. tl. Skulu daggjöld ákveðin í samræmi 
við starfsemi dvalarstofnunarinnar. 

26. gr. 
Kostnaður við vistun á dvalarstofnun fyrir aldraða skv. 17. gr. 2.—-4. tl. greiðist af 

sjúkratryggingadeild Tryggingastofnunar ríkisins eða með beinum framlögum úr ríkissjóði. 
Skv. umboði vistmanna á dvalarstofnunum fyrir aldraða skv. 17. gr. 2.—-4. tl. innheimtir 

sjúkrairyggingadeild Tryggingastofnunar ríkisins þó hjá lífeyristryggingadeild sömu stofn-
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unar, lífeyrissjóði vistmanna eða lætur innheimta hjá vistmanni sjálfum allt að fullu vist- 
gjaldi, sbr. þó 3. mgr., eins og það er ákveðið á hverjum tíma af daggjaldanefnd. Um dvöl á 
spítaladeildum, sem ætlaðar eru til skammtímavistunar, gilda ákvæði laga um almanna- 
tryggingar. 

Vistmaður á dvalarstofnun skv. 17. gr. 2. tl. skal þó halda eftir til eigin þarfa 25% tekna 
sinna og aldrei lægri fjárhæð en kr. 1 950 á mánuði. Vistmaður á dvalarstofnun skv. 17. gr. 3. 
og 4. tl. skal halda eftir til eigin þarfa 15% tekna sinna og aldrei lægri fjárhæð en kr. 1 330 á 
mánuði. 

Við ákvörðun tekna vistmanna gilda ákvæði 19. gr. laga nr. 66 frá 1971 um almanna- 

tryggingar með síðari breytingum. 
Fjárhæðir í 3. mgr. skulu breytast eftir sömu reglum og fjárhæðir bóta almannatrygg- 

inga. 

27. gr. 
Kostnaður af rekstri heimaþjónustu skal Sreiddur af sjúkrasamlögum, þó þannig að 

sveitarfélögin greiða 65% kostnaðar en ríki 35% kostnaðar. Til rekstrarkostnaðar, sem 
sjúkrasamlög greiða, teljast þó ekki laun lækna, hjúkrunarfræðinga og annarra starfsstétta, 
sem ríkið greiðir skv. lögum um heilbrigðisþjónustu. Ráðherra setur gjaldskrá fyrir þátttöku 
einstaklinga í hinum ýmsu þáttum heimaþjónustunnar að fengnum tillögum nefndar skv. 3. 
gr. Undanþegnir gjaldskyldu skulu þeir, sem ekki hafa aðrar tekjur en ellilífeyri og tekju- 
tryggingu almannatrygginga. 

Ráðherra setur gjaldskrá um vistun skv. 17. gr. 5. ti. að fengnum tillögum nefndar skv. 
3. gr. 

28. gr. 

Lög þessi gilda frá 1. janúar 1983 til 31. des. 1987. 
Við gildistöku laga þessara falla úr gildi lög um dvalarheimili aldraðra, nr. 28 frá 1973, 

og lög um Framkvæmdasjóð aldraðra, nr. 49 frá 1981, sbr. breyting á þeim lögum, nr. 93 frá 
1981. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
1. Þegar í stað skal setja á stofn samstarfsnefnd um málefni aldraðra skv. 3. gr. til að vinna 

að undirbúningi að gildistöku laganna. 
. Ákvæði 26. gr. koma til framkvæmda í áföngum samkvæmt nánari ákvörðun ríkis- 
stjórnarinnar. 

Í)
 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S) 

Svavar Gestsson. 
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 97 24. des. 1979 um eftirlaun til aldraðra, sbr. lög nr. 86/1980 og lög 

nr. 52/1981 um breyting á þeim lögum. 

ForsEri ÍsLANDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Í stað „1980 — 1982“ í 1. og 2. málsgr. 21. gr. laganna komi: 1980—-1984. 

2. gr. 

Í stað „1980— 1982“ í 22. gr. laganna komi: 1980— 1984. 

3. gr. 
Í stað „1980—1982“ í 24. gr. laganna komi: 1980— 1984. 
Við 24. gr. bætist nýr málsliður, er verði næstsíðasti málsliður og orðist svo: 

Við endanlegt uppgjör vegna áranna 1983 og 1984 skulu eftirstöðvar framlaga og 

ofgreiðslur reiknaðar í samræmi við ákvæði 2. málsgr. 25. gr. 

4. gr. 

2. töluliður 1. málsgr. 25. gr. laganna verði 1. töluliður og 3. töluliður verði 2. töluliður. 
2. málsgr. 25. gr. orðist svo: 
Umsjónarnefnd eftirlauna skal áætla framlag hvers lífeyrissjóðs samkvæmt 1. tölulið 1. 

málsgr. í byrjun hvers árs. Gjalddagi hins áætlaða framlags áranna 1980— 1982 er 1. apríl, 
en endanlegt uppgjör skal fara fram fyrir 1. júlí næsta ár á eftir. Gjalddagar áætlaðs framlags 
áranna 1983 og 1984 skulu vera tveir, 1. apríl og 1. ágúst, og greiðist helmingur árlegs 

framlags í hvort sinn. Endanlegt uppgjör vegna þessara ára skal miðast við 1. ágúst næsta ár 
á eftir, og skulu eftirstöðvar og ofgreiðslur reiknaðar með álagi, er svarar til hækkunar, sem 

orðið hefur á grundvallarlaunum samkvæmt 1. málsgr. 6. gr. frá 1. ágúst á framlagsárinu. 
Ráðherra getur að fengnum tillögum umsjónarnefndar eftirlauna kveðið á um skilgreiningu 
iðgjalda og sett reglur um, hvernig bókfærslu iðgjalda skuli hagað í þessu sambandi, dráttar- 

vexti af Óógreiddum framlögum og nánari framkvæmd ákvæða þessarar greinar. 

3. málsgr. 25. gr. falli niður. 5. gr 

2. mgr. 26. gr. laganna orðist svo: 
Viðbót þessi tekur bæði til grunnlífeyris skv. 1. kafla laganna og til sérstakrar uppbótar 

skv. 21. gr. laganna og skal borin uppi af Atvinnuleysistryggingasjóði uns ríkissjóður hefur 

yfirtekið að fullu þessa skyldu af Atvinnuleysistryggingasjóði. 

6. gr. 

Bráðabirgðaákvæði laganna falli niður. 

7. gr. 

Lög þessi gildi frá Í. janúar 1983. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S) 
  

Svavar Gestsson.
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LOG 

um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, 

með síðari breytingum. 

Forseri ÍsLanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

3. mgr. 34. gr. laganna orðist svo: 

Nú er örorkan metin meiri en 50%, og skal þá auk örorkulífeyris greiða lífeyri vegna 
maka og barna yngri en 18 ára, sem voru á framfæri bótaþega þegar slys bar að höndum, 
eftir reglum 35. gr. b. og c. Ef örorkan er 75% eða meiri, skal greiða fullar bætur, og gildir 
það bæði vegna barna, sem voru á framfæri bótaþega þegar slys átti sér stað, svo og þeirra, 
sem hann framfærir síðar. Sé orkutapið minna en 75%, lækka bæturnar um 4% fyrir hvert 
1%, sem vantar á 75% örorku. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S. 
  

Svavar Gestsson. 

31. desember 1982. . Nr. 94. 
LOG 

um breyting á lögum nr. 88 24. des. 1971 um 40 stunda vinnuviku, 

sbr. lög nr. 25 22. maí 1979. 

Forseri ÍsLanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 
Við 6. grein laganna bætist ný málsgrein svohljóðandi: 

Frá og með árinu 1983 skal fyrsti mánudagur í ágúst vera frídagur og skal greiða laun 

fyrir þann dag samkvæmt sömu reglum og gilda í kjarasamningum um aðra almenna frídaga. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. 8.) 
  

Svavar Gestsson. 
A 20
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LOG 

um breyting á lögum nr. 73 26. nóv. 1980 

um tekjustofna sveitarfélaga. 

Forseri ÍsLanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur failist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 
4. mgr. 4. gr. laganna orðist svo: 
Sveitarstjórn ákveður hvenær fasteignaskattur fellur í gjalddaga og er henni heimilt að 

kveða á um að skatturinn greiðist með sem næst jöfnum greiðslum á fleiri en einum 
gjalddaga. 

2. gr. 

Á eftir orðinu „skólar“ í 1. mgr. 5. gr. laganna komi: heimavistir, þar með taldir 
stúdentagarðar og hjónagarðar. 

3. gr. 
1. mgr. 43. gr. laganna orðist svo: 
Séu gjöld samkvæmt lögum þessum eigi greidd innan mánaðar frá gjalddaga skal greiða 

sveitarfélagi dráttarvexti af því sem gjaldfallið er. Með gjalddaga í þessu sambandi er átt við 
reglulega gjalddaga skv. 4. mgr. á. gr. og 3.--5. mgr. 29. gr., en gjaldfelling vegna van- 
greiðslu á hluta skv. 6. mgr. 29. gr. hefur ekki áhrif á dráttarvaxtaútreikning. Dráttarvextir 
eru þeir sömu og hjá innlánsstofnunum, sbr. 13. gr. laga nr. 10/1961 og ákvörðun Seðla- 
banka Íslands á hverjum tíma. 

d. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

- (L.S. 
  

Svavar Gestsson. 

IR 31. desember 1982. 
LOG 

um breyting á lögum nr. 83/1974 um verðjöfnunargjald af raforku, 

ásamt síðari breytingum. 

Forseri ÍsLaNDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

1. gr. laga nr. 83/1974 orðist þannig: 
Greiða skal 19% verðjöfnunargjald í Orkusjóð af seldri raforku á síðasta stigi viðskipta. 

þ. e. sölu til notenda, en notandi telst sá, sem endurselur ekki raforku. Verðjöfnunargjaldi 
skal varið til að draga úr verðmun á gjaldskrám hjá Rafmagnsveitum ríkisins og Orkubúi 

Vestfjarða í samanburði við aðrar rafveitur í landinu. Rafmagnsveitur ríkisins skulu fá sem 
svarar 80% af tekjum af verðjöfnunargjaldi, en Orkubú Vestfjarða 20%.



31. desember 1982. 155 Nr. 96. 

Heimilt er iðnaðarráðherra á árinu 1983 að fela Orkusjóði að endurgreiða Rafveitu 
Siglufjarðar verðjöfnunargjald af raforku sem nemi allt að þeirri upphæð sem innheimt 
verður af raforkusölu veitunnar. 

2. gr. 

Í stað „1982“ í 16. gr. laga nr. 83/1974 komi: 1983. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 30. desember 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Hjörleifur Guttormsson. 

31. desember 1982. Nr. 97. LÖG 
um breyting á lögum nr. 52/1959 um kosningar til Alþingis, 

með síðari breytingum. 

Forsei ÍsLanps 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Í lok 45. gr. laganna komi til viðbótar: 
Nafnnúmer skal fylgja nafni kjósanda utan á umslagi. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Friðjón Þórðarson. 

31. desember 1982. Nr. 98. 
LOG 

um breyting á lögum nr. 83 28. des. 1981 um breyting á lögum 

nr. 120 31. des. 1976 um tollskrá o. fl., með áorðnum breytingum. 

Forseri ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

I. gr. 

Ur 2. gr. laganna falli brott orðin „31. desember 1982“ en í staðinn komi orðin: 31. 
desember 1983. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
7 
(L. 5.) — 

Ragnar Arnalds.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 74 21. ágúst 1974 

um meðferð opinberra mála. 

Forser ÍsLANDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

112. gr., sbr. lög nr. 32 23. maí 1980, breytist sem hér segir: 
Í stað „500 000 krónum“ í 2. tölul. 1. málsgr. komi: 20 000 krónum. 

Í stað „300 000 króna“ í 2. málsgr. komi: 12 000 króna. 

Í stað „100 000 krónum“ í 2. málsgr. komi: 4 000 krónum. 

Í stað „,30 000 króna“ í 3. málsgr. komi: 1 200 króna. 2
0
9
 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) Friðjón Þórðarson. 
  

„ 100. . 31. desember 1982. Nr. 10 LÖG 

um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970 um Lífeyrissjóð bænda, sbr. lög nr. 35/1972, lög 

nr. 67/1974, lög nr. 3/1977, lög nr. 64/1977, lög nr. 25/1980 og lög nr. 84/1980 um breyting á 

p þeim lögum. 
Forseri ÍsLANDSs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

l. gr. 

Í stað „1976— 1982“ í 1. málsgr. 24. gr. laganna komi: 1976— 1984, og í stað „1983“ 
komi: 1985. 

Í stað „1980— 1982“ í 2. málsgr. 24. gr. komi: 1980— 1984. 

2. gr. 

4. málsgr. 27. gr. laganna (ákvæða til bráðabirgða) orðist svo: 

Árin 1980— 1984 skulu lífeyrisgreiðslur þær, sem nefndar eru í 3. málsgr., hækka með 
sama hætti og árin 1978—1979. Útgjöld vegna hinnar sérstöku uppbótar, sem greidd er 

lífeyrisþegum, er rétt eiga samkvæmt Il. kafla laganna, skulu nefnt fimm ára tímabil borin í 
samræmi við ákvæði 25. gr. laga nr. 97/1979 um eftirlaun til aldraðra með síðari breytingum. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) Ragnar Arnalds. 

  

Stjórnartíðindi A 26, nr. 90—100. Útgáfudagur 31. desember 1982.
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FJÁRLÖG 

Forseti ÍsLanns fyrir árið 1983. 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki minu: A-HLUTI 

Fjárreiður ríkissjóðs og ríkisstofnana 

1. gr. 
Greið ss 

Rekstrarreikningur reiðsluyfirlit ríkissjóðs 

  

Tekjur: Þús. kr Þús. kr. 
Beinir skattar .........0.0.. 000. 2 422 500 
Obeinir skattar ........2..0.0.0.0.. 10 356 080 
Aðrartekjur ...........0.0.0..0.00. 0 228 735 13 007 315 

Gjöld: 

Samneysla .......0.0000.. 0 5421 072 
Neyslu- og rekstrartilfærslur ................ 2. S 746 231 

= Sértekjurstofnana ...........0.......00 00. 255 676 

Rekstrarliðir samtals ...................... 10 911 627 
Stofnkostnaður, fjárfesting .........00.0.....0.0 850 531 
Fjármagnstilfærslur ...........0.0.0...... 0 1 210 800 12 972 958 

Rekstrarjöfnuður, tekjur umfram gjöld ...0.0.0.0.0.0..0.0.0.0. 34 357 
Lánahreyfingar 

Lánahreyfingar inn: 
Innlend útgáfa verðbréfa og hanpdrættisskuldabréfa ......... 200 000 

Innheimt af endurlánuðu spariskírteinafé .................. 381 000 
Onnur innlend fjáröflun .........00000.. 00... 260 180 
Erlendlán ........000000...0 00 880 664 

Fjáröflun alls .............. ARNA RANRR 1 721 844 
 Ráðstafað tilinnlausnar spariskírteina ................... 21 000 

Fjáröflun til A-0g B-hluta ........00)0%.. 000. 1 700 844 
= Ráðstafað til B-hluta skv. lánsfjáráætlun ................. 1175 844 

Ráðstafað til A-hluta .............0..00 00 525 000 

Afborganir af veittum lánum í A-hluta ..................... 1000 526 000 
Lánahreyfingar út: 

Hlutafjárframlög ................. 0... 105 000 
Vegna aðstoðar við Flugleiðir hf. ............0.0......... 34 383 
Afborganir af teknum lánum: 

Seðlabanki Íslands ...............000.0.. 000 60 000 
AðÖFir 0... 329 000 528 383 

Lánajöfnuður, útgreiðslur umfram innborganir ............... 2383 

Viðskiptareikningar 

Utstreymi umfram innstreymi ...........0.0.. 0... 15 000 

Greiðslujöfnuður, greiðsluafgangur ......................... 16 974 
A.21 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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sbr. 

00 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

2. gr. 

31. desember 1982. 

Árið 1983 eru veittar til gjalda fjárhæðir sem tilgreindar eru á rekstrarreikningi í þessari grein, 
sundurliðun í 4. gr. 

Gjöld 

Æðsta stjórn ríkisins .................0..00... 

Forsætisráðumeyti ...................0.0..00.0.. 

101 Yfirstjórn .......0000. 0. 
102—902 Afnað ........000.0 

Menntamálaráðuneyfi ..................0.00.0.0... 

101 Yfirstjórn ........0...0 0. 
201—885 Fræðslumál .................. 0... 
901—999 Söfn, listir og önnur menningarstarfsemi ....... 

Utanríkisráðuneyti ....................0..0..0..... 

101—102 Yfirstjórn ...........000. 0. 
201 Löggæsla á Keflavíkurflugvelli ................ 
301—313 Sendiráð .........0..0.000... 0 
399—401 Alþjóðastofnanir „.........0.0.0.0.0000000.. 

Landbúnaðarráðuneyti „.............)....0.0..0... 

101—172. Yfirstjórn .........00 0. 
201—-299 Búnaðarmál ................... 0000. 
501—503 Skólar ...........000 0... 

Sjávarútvegsráðun€yti ...................)..0..0.. 

101 Yfirstjórn 20.00.0000... 
201—299 Utvegsmál .............0.0.0.0 000 
901 Afað „0... 

Dóms- og kirkjumálaráðuneyti ...................................... 

101—102 Yfirstjórn ........00.000.. 
201—284 Dómgæsla, lögreglumálo. fl. ................. 
301—373 Þjóðkirkjan ................. 00... 

Félagsmálaráðuneyti „....................0..0..0.0.0..0. 

101 Yfirstjórn .........0.. 00. 
271—212 Húsnæðismál ..........0...0...0....... 
301—-999 Onnur félagsmál ....................0.. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti ............................ 

101 Yfirstjórn ............... 
271—274 Tryggingamál ..............0.0.0 0... 
301—399 Heilbrigðismál .......................0.... 
471—502 Annað „.........0.02 0. 

Þús. kr. 

8615 

78 310 

16 839 
1 682 710 

166 992 

18 277 
21 935 
47 661 

43 055 

9 686 
538 270 
25 544 

6 095 
154 895 

8 049 

8 719 
455 039 
53 839 

5055 
299 564 
188 128 

7135 
3 615 545 
1315 444 

8 440 

Rekstrar- 

Þús. kr. 

73 261 

86 925 

1 866 541 

130 928 

573 500 

169 039 

517 597 

492 747 

4 946 564 

  

8 857 102
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3. gr. 

Nr. 101. 

Árið 1983 er ætlast til að innheimtar tekjur ríkissjóðs verði þær sem tilgreindar eru á 
rekstrarreikningi samkvæmt þessari grein. 

  

reikningur 

Tekjur: 

Þús. kr. Þús. kr. 

Skattar 
Beinir skattar 

Eignarskattar ............... 354 100 

0 0100 Eignarskattur einstaklinga ................0.0....0...... 155 000 
0 0110 Eignarskattur félaga .............0.....)....0. 0 128 000 
0 0117 Skattur á skrifstofu- og verslunarhúsnæði .................... 49 500 
0 0140  Erfðafjárskattur ...................... 21 600 

Tekjuskattar .......... 2 068 400 

0 0120 Tekjuskattur einstaklinga ................... 2 350 000 
Barnabætur og persónuafsláttur til 
greiðslu  útsvars og sjúkratrygginga- 
Bjölds 675 000 

————— 1 675 000 
00124 Sjúkratryggingagjald ...................00........ 80 000 
0 0130 Tekjuskattur félaga ...............0)....0...0. 285 000 
0 0175 Gjald til Framkvæmdasjóðs aldraðra ..............0.....0..... 28 400 

Óbeinir skattar 

Gjöld afinnftutningi ............................0.0....0...... 2158 500 
0 0201 Tollafgreiðslugjald .......................... 62 700 

Aðflutningsgjöld: 
0 0210 Aðflutningsgjöld .............0... 1575 000 

Þar af til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ...... 78 800 
——— 1 496 200 

0 0240  Byggingariðnaðarsjóðsgjald ...................0...........0. 3000 
0 0260 Innflutningsgjald af bensíni ....................0).... 000... 406 800 
0 0270 Gúmmígjald................0.... 1500 
0 0280 Innflutningsgjald af bifreiðum ................00........0..... 110 000 
0 0220 Gijaldafgas-ogbrennsluolíu .......................00...... 5 300 
0 0230 Jöfnunargjald ..................0..........000 0. 65 000 
0 0250 Sérstakt tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex ... 1000 
0 0290 Hagnaður af sölu varnarliðseigna .................0.0)........... 7 000 

Flutt 4 581 000



09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

„101. 160 

Fjármálaráðumeyti ........................0. 

101—104 Yfirstjórn ...............0 0000 
201--282 Toll-ogskattheimta ...........0......... 
381—384 Lífeyrissjóðir, styrktarfé og eftirlaun .......... 
402—999 Annað .........0000.00 0 

Samgönguráðuneyti ...................0.0.0.00.0... 

101 Yfirstjórn ............0000 00 
211 Vegamál .......0...0.000 0 
321—672 Önnur samgöngumál ................0........ 

Iðnaðarráðuneyti ......................0.0..0...0. 

101 Yfirstjórn ............0 0... 
201—-299 Iðnaðarmál ...........0..%.. 0... 

301—399 Orkumál .............. 00. 

Viðskiptaráðuneyti ....................0.0.0.0....0 0. 

101 Yfirstjórn ............ 0. 
201 Niðurgreiðslur .........0.0.0.0..... 
202—-999 Annað ........ HR 

Hagstofa Íslands ............. 

Ríkisendurskoðun .......................0.....0..... 

Fjárlaga- og hagsýslustofnum ...................00.0..0.. 

101—182 Yfirstjórn ............0.0.. 000. 
991 Ymis lán ríkissjóðs, vextir ................... 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

24 187 
115 947 
229 493 
192 958 

4 152 
838 000 
369 989 

5 624 

99 425 
355 789 

6 484 
839 000 
39 161 

10 790 
365 000 

Rekstrar- 

Þús. kr. 

8 857 102 

1162 585 

1212 141 

460 838 

884 645 

9 102 

10 755 

375 790 

  

Flutt 12 972 958
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reikningur 

0 

(
=
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>
 

(
K
k
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0611 
0600 
0641 
0642 

0300 

Skattar af framleiðslu ................0 

Vörugjald ........0...00.0000 000 
Álgjald 2... 
Sérstakt vörugjald af innlendri framleiðslu ........... 
Sérstakt vörugjald af innfluttum vörum .............. 

Skattar af seldri vöru og þjónustu ............................. 

Gjöld byggð á söluskattsgrunni: 

Söluskattur ........0.0.... 4 945 000 

Skemmtanaskattar: 

Miðagjald til Menningarsjóðs .................... 
Skemmtanaskattur ..........000.00.. 0. 

Skattar af launagreiðslum: 
Launaskattur .........0.0.0.0...0000 0. 
Lífeyristryggingagjald atvinnurekenda ............... 
Slysatryggingaiðgjöld atvinnurekenda, áhættuiðgjald 
af trillubátum og áhættuiðgjald af búvélum ........... 
Iðgjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs ............... 

Rekstrarhagnaður ÁTVR: 
Rekstrarhagnaður ÁTVR ...................... 
Gjald af einkasöluvörum ..............0.0.0.... 
Flugvallagjald .............0....00 0 

Hluti útflutningsgjalds af sjávarafurðum ............. 

Sérleyfisgjald ............0....00.0 0000 

Gjald af eyðublöðum heillaskeyta ................... 

Aðrir óbeinir skattar ................0.0 

Aukatekjur og stimpilgjald: 
Stimpilgjald .............0....000 0 
Aukatekjur ...........0...... 0. 
Þinglýsingar ............0..000.0 0 

Þús. kr. 

53 000 
17 000 
90 000 

820 000 

4 610 000 

1400 
11 000 

590 000 
280 000 

14 600 
38 170 

830 000 
440 

39 000 

5 400 

400 

20 

240 000 
38 600 

4 800 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

4 581 000 

980 000 

6 420 430 

797 150 

  

Flutt 12 778 580
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Rekstrar- 

Gjöld: 
Þús. kr. Þús. kr. 

Flutt 12 972 958 

Gjöldsamtals ...........0.... 12 972 958 
Tekjur umfram gjöld ........0.000.... 34 357 

  

Samtals 13 007 315 
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0720 
0750 
0740 

0831 
0833 
0832 

0841 

0842 
0843 

0884 
0850 
0891 
0881 
0860 
0871 
0872 
0895 
0891 

1010 
1030 
1020 

2010 
2020 

6991 

2030 
1902 
1911 
1990 
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Tekjur: 
Þús. kr. Þús. kr. 

. Flutt 12 778 580 
Ymsir skattar af bifreiðum: 
Bifreiðaskattur ........0..0000 160 000 
Skráningargjald bifreiða .......................... 18 200 
Skoðunargjald bifreiða ...............0.0.0. 11 200 

Ýmsir skattar af skipum: 
Lestagjald ...............0 00. 21 
Vitagjald .............00. 000 5 300 
Skipaskoðunargjald ...........00.... 000 1380 

Tekjur af sölu erlends gjaldeyris: 
Hluti af umboðsþóknun og gengismun gjaldeyris- 
bankanna ..........%00.0 00 65 000 
Leyfisgjald ...........0000.0 24 000 
Gjald á ferðalög til útlanda ......................... 75 000 

Aðrir óbeinir skattar: 
Verðjöfnunargjald ...........0.0.0.. 0... 120 000 
Ahættugjald vegna ríkisábyrgða .................... 13 000 
Skipulagsgjald ................. 00. 5 872 
Rafmagnseftirlitsgjald ........... FERRNRSRRSRÐRÐÐR 7450 
Einkaleyfisgjald frá Happdrætti H.Í. ................ 4 705 
Prófgjald bifreiðastjóra .......................... 1130 
Prófgjaldiðnema .................. 2. 1060 
Sérlyfjagjald .............000000 00. 430 
Hvalveiðigjald ............0...00. 0. 2 

Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í ríkiseign 
fluttar úr B-hluta .....................0.... 24 040 

Arðgreiðslur frá B-hluta stofnunum: 
Afgjöld ríkisjarða .........0000..00 0. 240 
Keflavíkurflugvöllur, lugmálastjórn ................. 1 800 
Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli ........................ 22 000 

Ýmsartekjur ..................... 204 695 

Vextir og arður af hlutabréfum: 
Vextir .......0..0. 0000 170 000 
Arður af hlutabréfum .............. 00. 400 

Ýmsar tekjur: 
Greiðslur Tryggingastofnunar ríkisins fyrir þjónustu 
sýslumanna og bæjarfógeta ..........0....0....... 95 
Sameignir ríkisins .............00. 200. 2 500 
Samúðarskeyti Landssímans ................0...... 700 
Sektir og upptækar vörur til ríkissjóðs ............... 24 000 
Ymsar óvissar tekjur ...........00..0 00. 7 000 

Tekjur samtals 13 007 315 
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101 

201 

301 

401 

4. gr. 

00 Æðsta stjórn ríkisins 

Embætti forseta Íslands: 

20 Laun 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0...... 
40 Viðhald ......... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ....................0......... 

Gjöld samtals .............0.0..0 

Alþingi: 

20 Laun 
2 Önnur rekstrargjöld ......................... 0. 
6  Gijaldfærðurstofnkostnaður ....................... 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ............................... 

Gjöld samtals ...................0 0 

Viðfangsefni: 

0102 Þingfararkaup alþingismanna ......................... 
0103 Skrifstofu- og alþingiskostnaður ...................... 
0104 Rekstrarkostnaður fasteigna .......................... 
0105 Útgáfukostnaður Alþingistíðinda .................... 
0106  Yfirskoðunarmenn ríkisreiknings .................... 

0107 Hús JónsSigurðssonar ................0..... 
0108 Þingmannasamtök NATO ............................. 
0109 Sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka ....... HRRNARANA 
0110 Þingmannafundir Evrópuráðs......................... 

Gjöldsamtals ...............2.0.0.. 0 

Ríkisstjórn: 

20 Laun rr 
2 Önnur r€kstrargjöld .................... 

Gjöld samtals ......................... RRAAANNNAÐARARARARA 

Hæstiréttur: 

20 Laun ...................... HRRAAAARNRRARARNARARARRAARARR 
2 Önnur rekstrárgjöld .............. 

Gjöld samtals „..........0.0..... 0 

31. desember 1982. 

4 072 
54 

Þús. kr. 

3595 

57 575 

7 965 

4 126 
  

Samtals 73 261
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01 Forsætisráðuneyti 

101  Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa: 

102 

171 

20 La... 
2  Önnurrekstrafgjöld ..............0.0...... 
4  Viðhald............ BRANN 
6 — Gjaldfærðurstofnkostnaður .........................0.... 

90  Yfirfærslur: 
94 Tileinstaklingaogsamtaka..................0.......0.0.... 

Gjöldsamtals ....................... 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ..............0...00. 0. 
0102 Stjórnarráðshús......................0..000 0... 
0103 Fálkaorðan ................0..0.0 0... 
0106  Ráðherrabústaður við Tjarnargötu, viðhald ....... 
0107  Ráðherrabústaður við Tjarnargötu, rekstur ........ 
0109  Ráðherrabústaður á Þingvöllum ...................... 
0110 TilHrafnseyrar ................000.. 
0111 Skrifstofa ráðherranefndar Norðurlandaráðs ...... 
0112 Öryggismálanefnd ....................... 0000... 
0113 GjöfJónsSigurðssonar ................000.... 00... 
0114 Stjórnarskrárnefnd ....................0..0.. 000... 

Gjöldsamtals.................... 

Þjóðhagsstofnun: 

20 Lam... 
2  Önnurrekstrargjöld ....................................... 
4 Viðhald ................. 00 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ................0.......0..... 

Gjöldsamtals....................0 0 

0  Sértekjur 
Mismunur 

Byggðasjóður, framlag: 

900 Yfirfærslur: 

91 TilfyrirtækjaíB-hluta ............0).))....00. 0. 

Gjöldsamtals ...............0...0 000. 

Nr. 101. 

Þús. kr. Þús. kr. 

8 615 

  

4 018 

69 825 
69 825 

A 22
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901 Húsameistari ríkisins: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Laun... 4 491 
2  Onnurrekstrargjöld ...................00.0....0.. 0... 475 
40 Viðhald... FRRRANAANANARANRAR 32 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ................0..00.0..0.... 104 

Gjöldsamtals................0... 5 102 
0  Sértekjur ........... rr 3530 

Mismunur .................. 1572 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ..........0..0.....0. 1202 
0102 Teiknistofa ..................... 3 405 
0103 Byggingareftirlit .....................0.....0 0. 495 

902 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd: 

20 Laun... 673 
2  Önnurrekstrargjöld ......................... 420 
40 Viðhald... 370 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .................0..00........ 1 700 

Gjöldsamtals................0..0.. 3 163 
0  Sértekjr ........... rr 268 
Mismunur... 2 895 

  

Samtals 86 925



31. desember 1982. 

101 Menntamálaráðuneyti, aðalskrifstofa: 

201 

202 

167 

02 Menntamálaráðuneyti 

20 Laun... 

2  Önnurrekstrargjöld 
4 Viðhald .............0.0..0.. arts 
6 — Gjaldfærðurstofnkostnaður 

Gjöld samtals 

Háskóli Íslands: 

20 Laun... rann 

2  Önnurrekstrargjöld 
6  Gjaldfærðurstofnkostnaður 

Gjöld samtals 
0  Sértekjur 

Mismunur 

Viðfangsefni: 

0101 
0102 Guðfræðideild 
0103 
0104 Tannlæknadeild 
0105 Lyfjafræði lyfsala 
0106 
0107 Viðskiptadeild 
0108 Heimspekideild 
0109 Verkfræðideild 
0110 Háskólabókasafn 
0111 Íþróttakennsla 
0112 Rekstur fasteigna 
0113 Sameiginlegútgjöld 
0114 
0115 
0116 
0120 

Tilraunastöð háskólans á Keldum: 

Gjöld samtals 

YfIFStJÓFN ................ rr 

Læknadeild ..........00... rr 

Lagadeild ...............0..000.....nn nr n nr 

Félagsvísindadeild 
Byggingaframkvæmdir og tækjakaup 
Mannfræðistofnun 
Reiknistofnun ...........0.0.0.....0 ern 

20 Laun... rann 

2  Önnurrekstrargjöld 
4 
(9) 

Gjöld samtals 
0  Sértekjur 

Mismunur 

Viðhald .........0..0..0. 000. 
Gjaldfærður stofnkostnaður 

Þús. kr. 

11 369 
5 300 

100 
70 

114 915 
27 751 

41 600 

184 266 
34 069 

10 446 

2174 

23 776 

5310 
1579 
3278 

5173 
13 931 

36 098 
3981 

975 

14 313 

10 355 

6 505 
41 600 

549 
4 223 

184 266 

  

5 822 
3 700 

175 
230 

9 927 
5 462 

  

Nr. 101. 

Þús. kr. 

16 839 

150 197 

4 465
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203 

205 

206 

207 

Raunvísindastofnun háskólans: 

20 Laun... 
2  Önnurr€kstrárgjöld ..............0........ 
40 Viðhald ................... 
6 — Gjaldfærðurstofnkosínaður ........................0..... 

Gjöldsamtals .............0....... 
0  Sértekjr .................... 

Mismunur ...............0.. 00... 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn .............0..0. 
0102 Reksturfasteigna ..................0.0..0.0 0... 
02 Eðlisfræðistofa ..................... 
03 Efnafræðistofa ................0.. 

04 Jarðvísindastofa, jarðfræðideild ...................... 
05 — jarðeðlisfræðideild ................ 
06 — háloftadeild ......................... 
07 Reiknistofa .............0.... 
09 Stærðfræðistofa .................. 
10 Sérstök verkefni ..................... 

Gjöldsamtals ....................... 

Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi: 

20 Laun... 
2  Önnurrekstrargjöld ..................00..0...... 000... 
4 Viðhald ...........0. rr 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .............................. 

Gjöldsamtals...................... 
0  Sértekjur ..................... rr 

Mismunur ...................... 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn .............0..0..... 0. 
0102 Bókaútgáfa ..............0..0.00.0000. 0... 

Gjöldsamtals...................0..0.0 00. 

Orðabók háskólans: 

20 Laun... 
2  Önnurrékstratgjöld ................0..0.... 

Gjöldsamtals................. 
0  Sértekjur ................. rr 

Mismunur .......0....0... 

Íslensk málnefnd: 

20 Lam... 

2  Onnurrekstrargjöld ........ BARANANNRAARANAAANARAAARAAR 
Gjöld samtals ........................... HARA 

31. desember 1982. 

80 

Þús. kr. 

15 111 

4 932 

1704 

345
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231 

232 

276 

301 

302 

Náttúrufræðistofnun Íslands: 

20 LalM.... 
2  Önnurrekstrárgjöld .............000........ 
40 Viðhald... 
6 Gijaldfærðurstofnkostnaður ..................00....0..... 

Gjöldsamtals ........................ 

Rannsóknaráð ríkisins: 

20 Lau. 
2  Önnurrekstrargjöld .................... 
40 Viðhald... 
6 Gijaldfærðurstofnkostnaður ..................0........... 

Gjöldsamtals .................. 
0  Sértekjur .............. rr 

Mismunur ......... 

Viðfangsefni: 

G101 Yfirstjórn .........0...... 
0102 Rannsóknir og þróunarstarfsemi ...................... 
0103 Langtímaáætlun ................)..... . 
0104 Sameiginleg hagsmunamál ....................00....... 
0105 Skipulags- og þróunarmál ....................0......... 
0106 Upplýsingamál .................00.00.0 0... 
0107 Erlendsamskipti ................0..000.. 
0108 Nýting náttúruauðæfa ...................0.0...00.......... 

Gjöldsamtals ................ 

Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna: 

90 Yfirfærslur: 

91 TilfyrirtækjaíB-hluta...................00..... 00... 
Gjöldsamtals..................... 

Menntaskólinn í Reykjavík: 

20 Laun... 

2  Önnurrekstrargjöld ................0..00.0..0.. 00... 
Gjöldsamtals....................0 

Menntaskólinn á Akureyri: 

20 Laun... 
2  Önnurrekstrargjöld ........................0. 0... 
6 Gijaldfærðurstofnkostnaður .............................. 

Gjöldsamtals ............. 
0  Sértekjur ................ rr 
Mismunur... 

Þús. kr. 

2439 
700 
80 

500 

1 797 
1723 

25 
90 

3.635 
587 

1795 
35 
50 
15 

300 
1012 

148 
280 

3 635 

4 705 

15 260 
800 

12 273 
1450 

200 

13 923 
265 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

3719 

3 048 

4 705 

16 060 

13 658
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303 

304 

305 

306 

307 

308 

Menntaskólinn á Laugarvatni: 

20 Laun........... SARA 
2  OÖnnurrekstrargjöld ...............0.000.00.0.0 000. 

Gjöldsamtals ................. rr 
0  Séftekjur 

Mismunur ............... 

Menntaskólinn við Hamrahlíð: 

20 Laun rr 
2  Önnurrekstrargjöld .................00.0.0.. 0... 

Gjöld samtals ..............0.0..0 00 

0  Sértekjur ............ 
Mismunur .............. 

Menntaskólinn við Sund: 

20 Laun „rare 
2  Önnurrekstrargjöld ...............00.00.0.00.0 0. 

Gjöld samtals ..............0....00 0 
0  Sértekjur ................ 
Mismunur... 

Menntaskólinn á Ísafirði: 

20 Laun „rr 
2  Önnurrekstrárgjöld ................... 
6  Gijaldfærður stofnkostnaður ...............0...00....0..... 

Gjöld samtals ................ 
0  Sértekjur ...............0....0 00 

Mismunur... 

Menntaskólinn á Egilsstöðum: 

20 Laun rennt 
2  Önnurrekstrargjöld ...............0.000....0 0... 
6 Gijaldfærður stofnkostnaður ...........0...)..000.0....... 

Gjöld samtals ................. 
0  Sértekjur ................0.0.0 0... 

Mismunur .................. 

Menntaskólinn í Kópavogi — fjölbraut: 

20 Lam 
2  Önnurrekstrargjöld .........................0... 
4 0 Viðháld................. 
6  Gijaldfærður stofnkostnaður .................0..0..0...0.. 

Gjöld samtals ....................... 

31. desember 1982. 

3 694 
1171 
5 300 

10 165 
100 

  

Þús. kr. 

4 590 

21 758 

16 105 

10 065 

9 813 

1719
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319 

321 

322 

336 

351 

171 

Framhaldsskólar, almennt: 

20 Laun ....... 

4 Viðhald... 

6 — Gjaldfærðu 
900 Yfirfærslur: 

r stofnkostnaður .........00..... 

94 Til einstaklinga og samtaka ............0.0).0.00 000... 
Gjöldsamtals ...........0... 

Kennaraháskóli Íslands: 

20 Laun renna 

2  Önnurrekstrargjöld .................0.00.00.0.0 000. 
4 Viðhald ...........0.0.....0 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður ...............00..0.. 0... 

Gjöld samtals ............0......0 00. 
0  Sértekjur ................. 

Mismunur ............... 

Æfinga- og tilraunaskóli kennaraháskólans: 

20 Laun „renna 
6 — Gjaldfærðurstofnkostnaður................ HANNAR 

Gjöld samtals ............0..0...0 00 

0  Sértekjur ................. 
Mismunur ................. 

Íþróttakennaraskóli Íslands: 

20 Lau rr 
2  OÖnnurrékstrafgjöld ..............0..0.0.... 
40 Viðhald... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .............................. 

Gjöld samtals ................... 0... 
0  Sértekjur ............... 

Mismunur ................ 

Hússtjórnarkennaraskóli Íslands: 

20 Laun 
2  Önnurre€kstrárgjöld .................... IN 
4 Viðhald ............... 
6  Gijaldfærðu r stofnkostnaður ...........).0... 

Gjöld samtals ..............0..... 

Fjölbrautaskólar í Reykjavík: 

20 Lan rr 
2  Önnurrekstrargjöld ................................ 
4 Viðhald ............. 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ...................00.......... 

Gjöld samtals .................).... 0. 

Þús. kr. 

3 949 
1850 
1554 

570 

18 374 
2750 

270 
7270 

28 664 
408 

1748 

50 
1798 

1 680 

1950 
450 
100 

9 220 

11 720 

24 

426 
60 
30 
12 

34 848 
1862 

425 
8 360 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

7 923 

6118 

11 696 

528 

45 495
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Viðfangsefni: Þús. kr. Þús. kr. 

0101 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti ........................ 33 540 
0102 Ármúlaskóli ............00..0.....0.. 0000 11 955 

Gjöld samtals ................0.... 0. 45 495 

352 Flensborgarskóli, fjölbrautaskóli: 

20 Laun 2... renna 11 075 
2  Önnurrekstrargjöld ........................... 715 
40 Viðhald... 20 
6  Gijaldfærður stofnkostnaður .............................. 1050 

Gjöld samtals ................0...00.0. 12 860 

353 Fjölbrautaskóli Suðurnesja: 

20 Lam arena 9 005 
2  Önnurrekstrargjöld...................0.00.0.0 0000... 870 
4 Viðhald... 28 
6  Gijaldfærður stofnkostnaður .............................. 800 

Gjöld samtals ................0.....0. 0... 10 703 

354  Fjölbrautaskólinn á Akranesi: 

20 Laun rr 10 068 
2 Önnur rekstrargjöld ...........................0 0... 700 
4 Viðhald ..............0. 0. 54 
6  Gijaldfærður stofnkostnaður ....................0...0..... 4 100 

Gjöld samtals ................0.0..00. 0000 14 922 

355 Framhaldsskóli í Vestmannaeyjum: 

20 Lam... 3283 
2  Önnurrekstrargjöld ...................0..... 00... 330 
4  Viðháld ...........00.. 75 
6  Gijaldfærður stofnkostnaður ...............0..0..0..0..... 500 

Gjöldsamtals ..................00.0 000. 4 188 

356 Fjölbrautaskólinn á Sauðárkróki: 

20 Kaum rr 4 291 
2 Önnur rekstrafgjöld ...........0..00...... 320 
40 Viðhald ............... 20 
6 Gijaldfærður stofnkostnaður .................0............ 5 100 

Gjöldsamtals ................... 0 9731 

357  Fjölbrautaskólinn á Selfossi: 

20 Laun ............ rr 6113 
2 Önnur rekstrargjöld ..........................0....... 300 
4  Viðhald.............0....... 0 20 
6 — Gijaldfærður stofnkostnaður .......................0...... 4 000 

Gjöldsamtals .............0..0....00. 0... 10 433
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358 

359 

422 

423 

431 

Framhaldsskólinn í Neskaupsstað: 

20 
2 
4 

6 

Laun 
Önnur rekstrargjöld .............. 
Viðhald... 
Gjaldfærður stofnkostnaður ..................... 
Gjöld samtals...) 

Verkmenntaskólinn á Akureyri: 

6  Gijaldfærður stofnkostnaður ..................... 

Gjöld samtals .............. 

Námsgagnastofnun: 

20 Laun 
2 Önnur rekstrárgjöld ......................... 
4 Viðhald .............0.. 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..................... 

Gjöld samtals ...........0.0.. 

00  Sértekjur ......... 
Mismunur... 

Endurskoðun námsefnis á grunnskóla- og 

framhaldsskólastigi: 

20 Laun 
2 Önnur rekstrargjöld .......................... 
4 Viðhald ............00. 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður ...................... 

Gjöldsamtals „..........0.... 

Iðnfræðsluráð: 

20 Lan 

2 Önnur rekstrargjöld ......................... 
40 Viðhald ...........0.... 
90. Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ...................... 

Gjöld samtals .........0..0.0..0.0 
0  Sértekjur ............. 
Mismunur... 

9 100 

19 581 

1 052 

7131 

530 

  

Nr. 101. 

Þús. kr. 

4 061 

9100 

18 529 

1713 

4 157 

A 23
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Nr. 101. 

501 Tækniskóli Íslands: Þús. kr. 
20 Laun 11 870 
2 0 Önnurrekstrargjöld .................00.... 2 300 
4 0 Viðhald... 90 
6 Gijaldfærður stofnkostnaður ............)...00.... 600 

Gjöld samtals... 14 860 
0 Sértekjur 2... 54 
Mismunur... 

506 Vélskóli Íslands: 

20 
2 

6 

Laun 8 543 
Önnur r€kstrargjöld ......... 650 
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................... 800 

Gjöldsamtals ............. 9 993 
Sértekjur ........ 69 
Mismunur... 

507 Stýrimannaskólinn í Reykjavík: 

20 
2 
4 

6 

Laun 3 604 
Önnur r€kstrargjöld .......... 230 
Viðhald... 185 
Gjaldfærður stofnkostnaður ............0...0. 300 

Gjöld samtals .......... 4 319 
Sértekjur ........ 8 
Mismunur... 

514 Iðnskólinn í Reykjavík: 

20 
2 

4 

Lau 29 037 
Önnur r€kstrargjöld ............ 60 
Viðhald... 850 
Gjöld samtals... 

515 Iðnskólar utan Reykjavíkur: 

20 
2 

Laun 10 585 
Onnur rekstrargjöld ............... 426 
Gjöld samtals ....... 

516 Iðnskólar, almennt: 

4 
6 

Viðhald ............. 216 
Gjaldfærður stofnkostnaður)... 3 040 
Gjöld samtals ......... 

Þús. kr. 

14 806 

9 924 

4311 

11 011 

  

I) Sjá sundurliðun í sérstöku vfirliti 1.
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517 Hótel- og veitingaskóli Íslands: Þús. kr. 

20 Laun renna 1459 
2 Onnur rékstrárgjöld .................0.. 720 
4 Viðhald ...........0... 40 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................0.0.0..0.... 1 500 

Gjöldsamtals .............0.0.. 0. 3 719 
0  Sértekjur ............... 60 

Mismunur ................. 

518  Fiskvinnsluskólinn: 

521 

523 

20 
2 
4 
6 

  

Laun 1 697 
Önnur rekstrargjöld ................ 1 935 
Viðhald... 36 
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............0.0000. 0000... 5 000 

Gjöld samtals „........ 8 668 
Sértekjúr .......... 511 
Mismunur... 

Hjúkrunarskóli Íslands: 

20 Latin „rr 10 788 
2 Önnur rekstrárgjöld 2... 505 

4 Viðhald .............0.. 00 240 
6 Gijaldfærður stofnkostnaður ............0.0..0.0.0.0.0... 43 

Gjöld samtals ............0....... 00 11 576 
0  Sértekjur .............. rr 250 

Mismunur... 

Nýi hjúkrunarskólinn: 

20 Laun 1289 
2 Önnur rekstrárgjöld ...............0...... 350 
40 Viðhald ................ rr 10 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ...........0.0.0....0.0.0.0... 10 

Gjöld samtals ................0.0... 0. 1659 

0  Sértekjur ............... 15 

Mismunur .......... 

Fósturskóli Íslands: 

20 Laun rr 4 287 
2 Önnur rekstrargjöld ..............000.0.0.... 450 
4 Viðhald ...........0.0.. rr 300 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður ................0.0.0.0....... 90 

Gjöld samtals ............ rr 5 127 
0  Sértekjr ........... 24 

Mismunur... 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

3 659 

8 157 

11 326 

1 644 

5 103
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553 

Sél 

562 

563 

571 

Hússtjórnarskólar: Þús. kr. 

20 Laun rr 5712 
2 Önnur r€kstrárgjöld 2... 1 150 
4 Viðhald .................. rr 1 600 

Gjöld samtals ..........00..0 7 862 
0  Sértekjr ............. 650 

Mismunur ............. 

Myndlista- og handíðaskólinn: 

20 Laun 2... 5475 
2 Önnur rekstrárgjöld ................. 1513 
40 Viðhald... 63 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................0)........... 300 

Gjöldsamtáals ..........0... 1351 
0  Sértekjur .......... rr 3 026 
Mismunur... 

Leiklistarskóli Íslands: 

20 Laun 2 027 
2 Önnur r€kStrárgjöld dd... 600 
40 Viðhald... 30 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .............................. 155 

Gjöld samtals ..........0.... 2812 
0  Sértekjur .................. rr 184 
Mismunur... 

Tónlistarfræðsla: 

20 Laun rr 28 443 
90 Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka ..............0.0..00.0......... 410 
Gjöldsamtals „............0..... 

Viðfangsefni: 

0101 Tónlistarskólar, stofnkostnaðarstyrkir .............. 410 
0102 Tónlistarskólinn í Reykjavík .......................... 3 209 

0103 Aðrir tónlistarskólar ................0.00........ 0 23 734 
0104 Tónmenntaskóli Reykjavíkur ......................... 1 500 

Gjöld samtals ..........0.0..0.0 0. 28 853 

20 Laun rr 1957 
2 Onnur rékstrargjöld ..............0....0.0. 0. 958 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............0...00.0......... 2 000 

Gjöld samtals ............0.0... 0. 

Þús. kr. 

7212 

4 325 

2 628 

4 915
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580 

581 

601 

602 

603 

604 

605 

Samvinnuskólinn: 

20 Laun renna 
2  Onnurrekstrargjöld ...............00.00.0.. 00... 

Gjöld samtals ...........0.0....0.0.. 
0  Sértekjúr .............. rr 

Mismunur... 

20 Laun renna 
2  Önnurrekstrargjöld ................00.0.0.0.. 00 

Gjöld samtals .............0.0..... 

Héraðsskólinn Reykholti: 

20 Laun renn 
2  Önnurrekstrargjöld ..................0.0.0.0.0 0... 

Gjöldsamtals ..............0..... 0 

0  Sértekjur ................. rr 
Mismunur... 

Héraðsskólinn Núpi: 

20 Laun rr 

2  Onnurrekstrargjöld ..................0..0.. 0. 

Gjöld samtals... 
0  Sértekjr ............... rr 
Mismunur... 

Héraðsskólinn Reykjanesi: 

20 Ea renna 

2  Önnurrekstrargjöld ......................00. 0... 

Gjöld samtals ................ 0. 
0  Sértekjur ........... 
Mismunur... 

Héraðsskólinn Reykjum: 

20 Laun rare 
2  Önnurrekstrargjöld ..................0.00.0.0 0... 

Gjöld samtals .............00....0 
0  Sértekjur ..................0 000 

Mismunur .............. 

Alþýðuskólinn Eiðum: 

20 Laun renna 

2  Önnurrékstrafgjöld .............0......0.. 0 

Gjöld samtals ............2.0.... 
0  Sértekjur ..............0...0.0.0 0. 

Mismunur ......... 

Þús. kr. 

2 488 
2 865 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

14 267 

3 696 

3272 

1 881 

3 854
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606 Héraðsskólinn Skógum: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Laun 2236 
2 Önnur rekstrárgjöld .................... 1030 

Gjöld samtals ................. 3 266 
0  Sértekjur 100 

Mismunur .............. 3166 

607 Héraðsskólinn Laugarvatni: 

20 Laun 2214 
2 Önnur r€kstrárgjöld .......... 450 

Gjöldsamtals ..............0.. 2 664 
0  Sértekjur ........... 90 

Mismunur .............. 2574 

609 Héraðsskólinn Laugum: 

20 Laun 2 900 

2 Önnur r€kstrárgjöld ............. 489 

Gjöld samtals ................ RANA AAA 3 389 
00  Sértekjur 0... 45 

Mismunur ................. 3 344 

610 Héraðsskólar, almennt: 

40 Viðhald... 1 280 
6  Gijaldfærður stofnkostnaður!) ..........0........ 5 850 

Gjöldsamtals „............. 7 130 

621 Skálholtsskóli: 

20 Lam 871 
2 0 Onnurrékstrargjöld ..................... 145 
40 Viðhald... 16 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ................0.............. 200 

Gjöld samtals ......... 1232 

700 Grunnskólar, Reykjavík: 

20 Laun 133 567 
2 Onnur reékstrárgjöld ........................ 2 033 
90 Yfirfærslur: 

92 Tilsveitarfélaga .............)...... 546 
Gjöldsamtals .............. 136 146 

710 Grunnskólar, Reykjanesi: 

20 Laun rr 113 397 

2  Onnurr€kstrárgjöld ............... 7 389 
90  Yfirfærslur: 

92 Tilsveitarfélaga ...........).))..0.. 472 
Gjöld samtals ......... 121 258 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 2. 
PR
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730 Grunnskólar, Vesturlandi: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Lan... 42 058 
2 Önnur rekstrargjöld ...........0.0.00.......... 4332 
900 Yfirfærslur: 
92 Tilsveitarfélaga .............2.0..0.. 0... 248 

Gjöld samtals ................. 46 638 

740 Grunnskólar, Vestfjörðum: 

20 Lan 32 817 
2  Önnurrekstrárgjöld ............................. 2 295 
90 Yfirfærslur: 
92 Tilsveitarfélaga ................0.0.... 0 194 

Gjöld samtals .................. 35 306 

750 Grunnskólar, Norðurlandi vestra: 

20 Laun rr 30 131 
2 Önnur rekstrárgjöld ..................... 4 869 
90  Yfirfærslur: 
92 Tilsveitarfélaga ................0...0. 0 203 

Gjöld samtals „...........0... 35 203 

760 Grunnskólar, Norðurlandi eystra: 

20 Lam rr 65 101 
2 Önnur rekstrárgjöld .............0. 6171 
90  Yfirfærslur: 

92 Tilsveitarfélaga ...................0..0... 0. 312 
Gjöld samtals ............0.. 71 584 

710 Grunnskólar, Austurlandi: 

20 Laun rr 37 263 
2 Önnur rekstrargjöld .............. 2 991 
900 Yfirfærslur: 

92 Tilsveitarfélaga .................0..... 0 235 

Gjöldsamtals „........... 40 489 

780 Grunnskólar, Suðurlandi: 

20 Laun rr 49 636 
2 Önnur rekstrargjöld .............0...... 8 563 
90. Yfirfærslur: 

92 Tilsveitarfélaga .................00... 278 

Gjöld samtals „............. 58 471 

791 Grunnskólar, almennt: 

20 Laun 13 009 
2  Önnurrekstrargjöld ............................ a. 212 
900 Yfirfærslur: 

92 Tilsveitarfélaga .........................0..0.. 3 800 

94 Til einstaklinga og samtaka ...............)....0..0..00.... 289 
Gjöld samtals ........... 17 310
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Viðfangsefni: 

0109 Framhaldsdeildir í grunnskólum ...................... 
0110 Stjórnskipaðir prófdómarar ........................... 

0115 Umferðarfræðsla ískólum ............................. 

0116 Sundskylda í skólum .............00.0..000 0000 
0117 Skíðakennsla ískólum ...............0..0.00.0...0.0... 
0118 Unglingafræðsla ..................00.00... 
0120 Rannsókn á áhrifum skólaskyldu ..................... 
0121 Kennsla á Landspítala og Landakotsspítala ........ 
0122 Fræðslusýningar um fötluð börn ...................... 

Gjöldsamtals ............. 

792 Bygging grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra, framlög: 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður')..........))....0 

Gjöld samtals ..............0... 0. 

797 Skólar fyrir þroskaheft börn: 

20 Laun rr 
2 Önnur r€kStrárgjöld dd... 
4 Viðhald ............. 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ...................00......... 
90  Yfirfærslur: 
92 Tilsveitarfélaga .................0.0....0 00. 
94 Til einstaklinga og samtaka ....................).......... 

Gjöld samtals ..........0.... 
00  Sértekjur rr 

Mismunur ...............0.. rr 

Viðfangsefni: 

0102 Öskjuhlíðarskólinn .............0.0.. 
0103 Kjarvalshús, greiningarstöð ........................... 
0104 Þjálfunarskólar ................0..0.... 000... 

0105 Dagvistun forskólabarna .............0..0...0.....00... 
0106 Sameiginleg þjónusta ...............0..0... 0. 
0107 Blissnefnd ..............0.0..0.0 00. .n 0 

Gjöld samtals ..............0.0..0 0. 

799 Heyrnleysingjaskólinn: 

20 Laun 

2 Önnur fékstrargjöld ..............0..0..00.0 0. 
40 Viðhald... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .............................. 

Gjöld samtals „.........0...0. 
0  Sértekjur „.................. BANANANA 
Mismunur... 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

10 762 

1 790 

304 
3 800 

49 
20 

100 

265 
220 

17 310 

97 026 

38 470 

275 

10 990 

3022 

14 448 

5 090 
4 880 

40 

38 470 

Þús. kr. 

97 026 

38 195 

8447 
  

I) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 3.
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802 

803 

871 

872 

881 

Vernd barna og ungmenna: Þús. kr. 

20 Laun rare 845 
2  Önnurrékstrárgjöld .................0.0.0 0. 117 
90  Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .............0).00.0.0 00... 648 

Gjöld samtals .................... 

Viðfangsefni: 

0102 Barnaverndarráð .................0.0.0.0 000... 962 

0106 Framlag til að styrkja munaðarlausa, vanrækta 
eða fatlaðra unglinga tilnáms ......................... 5 

0107 Sumardvalarheimili ...................0...00.0.0...... 43 

0109 Meðferðarheimili Smáratúni .......................... 600 

Gjöld samtals .............0...0.... 1 610 

Dagvistarheimili, stofnkostnaður: 

900 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga').............0..... 27 000 

Gjöld samtals ..............0000.0 0... 

Unglingaheimili ríkisins: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ............).0....0.. 0 1 986 

Gjöld samtals ...............0... 

Lánasjóður íslenskra námsmanna: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............00.0.....0.. 226 943 

Gjöldsamtals .............0...... 0. 

Náms- og fræðimenn, framlög: 

90) Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ................0...0....0..... 5 568 

Gjöld samtals ...............0...... 0. 

Viðfangsefni: 

0103 Styrkur til erlendra námsmanna í íslenskum 
skólum ........0.00..... RNA ARAANAANAANANARR 270 

0104 Styrkur til að bjóða grænlenskum stúdent til 
námsdvalar ............ 12 

0105 Styrkur til Íslendings til náms í tungu Græn- 
lendinga ............0.0. 1 

0106 Íslensk-ensk orðabók ...........0..).... 21 
0107 Styrkur til færeysks fræðimanns ...................... 10 
0108 Menntastofnun Bandaríkjanna á Íslandi ........... 45 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

1610 

27 000 

1 986 

226 943 

  

I) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 4. A 24



Nr. 101. 

883 

884 

885 

901 

0109 
0110 
0111 
0112 

0113 
0114 
0116 
0117 

Gjöld samtals 

Styrkur til útgáfustarfa 

182 

Framhaldsnám iðnaðarmanna erlendis ............. 

Starfsemi stúdenta 
Félagsstofnun stúdenta 
Hjónagarðar, hönnun 
Stúdentagarðar, viðhald 

Námskynning 

Lektorar í íslensku við erlenda háskóla: 

20 Laun 

Jöfnun á námskostnaði: 

90. Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka 

Gjöld samtals 

Fullorðinsfræðsla: 

90. Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka 

Safngripaviðgerðir, námsvistargjöld 

Gjöld samtals ............0.0..0.0 0 

Viðfangsefni: 

0102 Bréfaskólinn 
0103 Námsflokkar 

0105 Félagsmálanámskeið 
0106 Heimilisiðnaðarskólinn 

Gjöld samtals ............0.0... 

Landsbókasafn Íslands: 

20 Laun rr 

2  Önnurrekstrargjöld 
4 Viðhald... 
6 — Gijaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals 
0  Sértekjur 

Mismunur 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

420 
20 

14 175 

707 

  

Þús. kr. 

236 

14 175 

707 

5 441



31. desember 1982. 183 

902 

903 

904 

905 

906 

  

Þjóðminjasafn Íslands: Þús. kr. 
20 Laun aerea 4 567 
2  Önnurrekstrargjöld ................0.0.0.0.. 0... 921 
40 Viðhald... 572 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................0.0.0..... 554 

90  Yfirfærslur: 
92 Tilsveitarfélaga ..............0.0.... 3 040 
94 Til einstaklinga og samtaka .................0..00......... 1 200 

Gjöld samtals ............ 10 854 
0  Sértekjur ................0...0 00 106 

Mismunur... 

Viðfangsefni: 

01 Þjóðminjasafn .............)).. 5 875 
02 Ornefnastöfnun ......... 139 
03 SjÓMiNjaSAfN ..........0. 1 200 
05 Byggða- og Minjasöfn ................0..0... 3 040 

Gjöld samtals ..............)..0... 10 854 

Þjóðskjalasafn Íslands: 

20 Lam rr 2 404 

2 Önnur rekstrargjöld 2... a 500 
40 Viðhald ................. 20 
6  Gijaldfærður stofnkostnaður ...........0...0)..0. 0000... 150 

Gjöld samtals ..............0... 0 3 074 
0  Sértekjr ............. rr 15 

Mismunur ................0 0... 

Safnahúsið við Hverfisgötu: 

20 Lan 570 

2 Önnur r€kstrargjöld 2... 171 
4 0 Viðhald ............... 50 

Gjöldsamtals ..............0.0..0.. 00 

Listasafn Ásgríms Jónssonar: 

20 Lan rr 269 
2 Önnur rekstrargjöld ...........00..0......... 0. 46 
4 Viðhald .............0... 0... 25 
6 Gijaldfærður stofnkostnaður ....................0..00..... Á 

Gjöld samtals ................ 344 
0  Sértekjur ................ rr 15 

Mismunur ............... 

Listasafn Einars Jónssonar: 

20 Laun 321 
2 Önnur rekstrargjöld ................. 80 
Á Viðhald ........... 360 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður .............0.0).0........ 10 

Gjöld samtals ..............0..0...0.0. 0000 7 

0  Sértekjur..................0.0 0000 10 
Mismunur ................. 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

10 748 

791 

=
 
a
 

Oo
 

761



Nr. 101. 

907 

908 

909 

931 

Listasafn Íslands: 

184 

20 Lan 
2 Önnur rekStrárgjöld dd... 
40 Viðhald... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ................0).......... 

Gjöldsamtals ............. 
0  Sértekjur .......... 

Mismunur... 

Kvikmyndasafn Íslands: 

20 Laun .............. 
2 Önnurrekstrargjöld 
4 Viðhald ............ 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .............................. 
90 Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka ..............)..0)....0..0 

Gjöldsamtals 22... 

Blindrabókasafn Íslands: 

20 Laun 

2  Onnurrekstrargjöld 

6 Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ..... 

Náttúruverndarráð: 

20 Laun ................... 
2  Önnurrekstrargjöld 

40 Viðhald... 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður ............0...0......... 

Gjöldsamtals ............... 
0  Sértekjur ............. 
Mismunur... 

Viðfangsefni: 

0101 Náttúruverndarráð ...................0..... 
0102 Þjóðgarðurinn Skaftafelli .............................. 
0103 Þjóðgarðurinn Jökulsárgljúfrum ..................... 
0104 Fræðslustarfsemi ................ 
0105 Friðlýsingarsjóður ...........0)......0... 
0106 Náttúruminjaskrá ..................0...)....... 
0107 Útivist dd 
0108 Friðlýst svæði, merkingar og eftirlit .................. 
0109 Rannsóknarstörf við Mývatn ...........00)...0... 
0110  Náttúruverndarstofur 

Gjöld samtals ........ 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

1363 
383 
38 

2 000 

3784 
45 

Þús. kr. 

3739 

201
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972 

973 

974 

975 

976 

977 

980 

982 

Ríkisútvarp, sjónvarp: Þús. kr. 

90  Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..................0..0..0...... 2 450 

Gjöld samtals ..........0.. 

Þjóðleikhúsið, framlög: 

90 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hlúta .........))..)..... 28 313 
Gjöld samtals .............0.. 

Sinfóníuhljómsveit Íslands: 

90 Yfirfærslur: 

91 Tilfyrirtækja í B-hluta .................0... 9 409 
Gjöld samtals ..........0).... 

Vísindasjóður: 

90  Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ................00..0..0.. 80 
Gjöld samtals ............0.0... 

Menningarsjóður, framlag: 

90) Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ........................0........ 1610 
Gjöld samtals .............).0..0.. 

Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu: 

90 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í Behluta .............)...00.... 0 15 000 
Gjöld samtals...) 

Listskreytingasjóður ríkisins: 

6 Gijaldfærður stofnkostnaður .................0...00....... 2 000 
Gjöld samtals ..........0..0..... 

Listir, framlög: 

94 Til einstaklinga og samtaka .............0.0)..0..0..00 0... 30 664 
Gjöld samtals ............0.0....0. 

Viðfangsefni: 

0101 Leikfélag Reykjavíkur ................................. 2 000 

0102 Leikfélag Akureyrar ...........0..0 1 500 
0103 Leiklistarstarfsemi ..................... 1 800 

0104 Bandalag ísl. leikfélaga ..................0.............. 225 
0105 Önnur leiklistarstarfsemi ....................... 150 
0106 Leiklistarráð ..............0..0. 67 
0107 Íslenska Óperan... a 1 500 
0108 Íslenski dansflokkurinn ........................... 375 
0109 Brúðuleikhús .................00....... a 75 

28 313 

9 409 

80 

1610 

15 000 

2 000 

30 664



Nr. 101. 

0110 
0111 

0112 
0215 
0221 
0223 
0231 
0232 
0233 
0234 
0307 
0310 
0311 
0312 
0404 
0412 
0413 
0414 
0416 
0407 
0418 
0419 
0435 
0436 

0437 
0502 
0503 
0504 
0505 
0601 
0719 

0810 
0818 
0820 
0836 
0837 

0838 
0839 
0840 

0841 
0842 

186 

Alþýðuleikhúsið ...........00. 
Ferðaleikhús: 

a) rekstrarstyrkur .........0... 0. 
b) stofnkostnaður .......000.0 

Kynning á íslenskri leiklist erlendis .................. 
Höfundamiðstöð ..............00.0. 

Launasjóður rithöfunda ................00.00..0.. 
Höfundagreiðslur skv. 21. gr. höfundarlaga ....... 
Rithöfundasjóður Íslands .............................. 
Þýðingarsjóður ................00.0..0 
Kynning á íslenskum bókmenntum erlendis ....... 
Lúðrasveitir ..................0.. 

Onnur tónlistarstarfsemi .............0..0...0..... 
Tónlistardagar .................0..0.0. 
Kynning á íslenskri tónlist erlendis ................... 
Myndlistarskólar og námskeið, styrkir .............. 
Listasöfn ......... 

Listasafn alþýðu ...........0..0....0.... 0. 
Alþjóðaráðstefna myndlistarmanna ................. 
FOM. 
Myndhöggvarafélagið ..............)..0..00..0 0. 
Nýlistarsafn ..................000. 
Íslensk grafík .............00..0..0 0. 
Listiðnaðarmál ................0..0.0 

dóttur .........0.... 
Kynning á íslenskri myndlist erlendis ................ 
Kvikmyndasjóður ..............0.00..... 0. 
Félag kvikmyndagerðarmanna ........................ 
Fjalakötturinn „..............0..0.0.0 0. 
Kynning á íslenskum kvikmyndum erlendis ....... 
Heiðurslaun listamanna skv. ákvörðun Alþingis ') 
Listamannalaun, úthlutað af nefnd sem Alþingi 
kýs samkvæmt lögum nr. 29/1967 ..................... 
Listkynning ................ 
Starfslaun listamanna ..............0..0..00.00.. 

Bandalag ísl. listamanna ................0..000.00..00.0.. 
Listir og menningarmál, almennt ..................... 
Listahátíð í Reykjavík, gegn jafnháu framlagi 
Reykjavíkurborgar ...................0. 
Norræn sumarvinnustofa ...........00..00.0... 
Endurskoðun höfundarlaga ........................... 
Kynning á norrænum bókmenntum í Banda- 
ríkjunum ................ 
Íslenska tónverkamiðstöðin ........................... 
Íslenskir menningardagar í Berlín ............. 

Gjöld samtals „.............0.00.0 0 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

1212 

60 
50 

200 
38 
22 

3 600 
94 

1800 
750 
200 
100 
195 
38 
75 

1230 

Þús. kr. 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 5.



31. desember 1982. 187 Nr. 101. 

983 Ýmis vísindaleg starfsemi; Þús. kr. Þús. kr. 

90. Yfirfærslur: 
94 Tileinstaklinga og samtaka ..............)..0.......000... 156 

Gjöld samtals... 156 

Viðfangsefni: 

0103  Vísinda- og fræðimenn ..............0.00.0...00.. 2 
0104 Surtseyjarfélagið ................0.....0 20 

0106 Jöklarannsóknir og mælingar .......................... 18 
0117 Íslenska stærðfræðifélagið .............00........ 9 
0118 Hið íslenska náttúrufræðifélag ........................ 7 
0119 Tímaritið JÖkull ............0... 67 
0120 Sameindalíffræðiþing Evrópu ...............0.0....... 1 
0121 Eðlisfræðifélag Íslands ............................... 12 

  

Gjöld samtals ............0.0....0 0 156 

984 Norræn samvinna: 

90 Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka ..............0.00..0.0.0....... 1411 
Gjöldsamtals .............0.0..... 0 1411 

Viðfangsefni: 

0102 Norrænt samstarf ................. 98 
0103 Norræna félagið ..............0.00..... Tð 
0104 Samstarf á sviði menningarmála samkvæmt 

samnorrænni fjárhagsáætlun .......................... 1 164 
0109 Styrkur handa rithöfundi til dvalar á Norður- 

lÖndum ...........0. 17 
0110 Styrkur til færeysks rithöfundar til dvalar á 

Íslandi 5 

0111 Nordkalott ......... 50 

Gjöld samtals ............0..0.. 1411 

985 Félagsheimilasjóður: 

90  Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ...............,0)..0........... 10 352 

Gjöld samtals ...........0.0.....0 0 10 352 

986 Íþróttasjóður: 
90 Yfirfærslur: 

  

94 Til einstaklinga og samtaka ...............0.0000.0..000... 16 745 
Gjöldsamtals .............0...0.0.. 0 16 745 

Viðfangsefni: 

0103 Rekstrarstyrkir 0. fl. ............0.0.000 00... 1 145 

0104 Bygging íþróttamannvirkja')........000.......... uu 15 609 

Gjöld samtals ..............0...0 00 16 745 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 6.



Nr. 101. 

988 

989 

991 

Æskulýðsmál: 

90 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ............................... 

Gjöld samtals ..............0. 

Viðfangsefni: 

188 

0102 Æskulýðsráð ríkisins ................................. 
0103  Æskulýðssamband Íslands ...............0.0.......0... 
0104 Ungmennafélag Íslands ...................0........... 
0105 Bandalag ísl. skáta .......... FR 
0106 „Bandalag ísl. skáta, vegna Ulfljótsvatns ............ 
0107 Bandalag ísl. farfugla ................00)....0..0000000... 
0115 Íslenskir ungtemplarar ........................0.0....... 
0117 Landssamband KFUM og KFUK. 
0118 KFUM, starfsemi í Vatnaskógi 
0119 KFUK, starfsemi í Vindáshlíð 

Gjöldsamtals ..............0. 

Ýmis íþróttamál: 

90  Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ...............0.....0...00.... 

Gjöldsamtals ................. 

Viðfangsefni: 

0102 Íþróttasamband Íslands ...........................0..... 
0104 Farkennsla í íþróttum ............0..00..0..0 0000... 
0108 Skíðaskólinn í Kerlingarfjöllum ... 

ÞJ 

0109 Íþróttamál fatlaðra ..........00.0).0..0 0000. 
0110 Ólympíunefnd ..............0...0. 
0111 Útgáfa handbókar um skólaíþróttir 
0120 Taflfélag Reykjavíkur ........................0.00.0... 
0121 Skáksamband Íslands .................00..0..0..00..00... 
0122 Alþjóðaskákmót, styrkir ............0..0.00.00. 0... 
0123 Forseti FIDE ................0..0.. 0. 
0124 Stórmeistarar ískák ...............00.0.0.0.0.. 00... 

0125 Skákskólinn á Kirkjubæjarklaustri 

Húsfriðun: 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ................0.........0.... 

Gjöld samtals „........0..... 

Viðfangsefni: 

0101  Húsfriðunarsjóður ..............0.... 
0102 Viðeyjarstofa og Nesstofa ...........00.... 
0103 Bernhöftstorfa ...........00...0... 

Gjöld samtals ................... 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

2554 

7485 

2216 

816 
500 
900 

2216 

Þús. kr 

2 554 

1485 

2216
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999 Ýmislegt: 

90 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ................0..00........... 

Gjöldsamtals .................. 

Viðfangsefni: 

0101 Matthíasarsafnið, Akureyri ..........0..0.........0.... 
0102 Minningarlundir og skrúðgarðar ..................... 
0103 Náttúrugripasafn Akureyrar .......................... 
0104 Náttúrugripasafn Neskaupstaðar .................... 
0105 Náttúrugripasafn Vestmannaeyja .................... 
0106 Reykholtsstaður ................0..0.. 000... 
0107 Sædýrasafnið í Hafnarfirði ............................. 
0108 Geysir í Haukadal, umbætur ...................00..... 

0109 Náttúrugripasafnið í Borgarnesi ...................... 
0110 Zontaklúbbur Akureyrar, vegna Nonnahúss ...... 
0111 Viðhald gamla rjómabúsins á Baugsstöðum ....... 

0112 Hús Guðmundar Böðvarssonar ..............0..0..... 
0115 Dýtrasöfn ...........0..00)).0.. 0. 
0116 Safnahús á Blönduósi ............0..0.00.0.. 0000. 0... 
0117 Safnahús á Sauðárkróki ..............0.0).00.00. 0000... 
0118 Safnahús á Húsavík .............00.0...0.. 0 
0119 Héraðsskjalasafn á Egilsstöðum, stofnkostnaður 
0121 Sögusafn verkalýðshreyfingarinnar .................. 
0123 Safnahús í Borgarnesi ..............0.0..0.. 0000... 00... 
0124 Safnastofnun Austurlands, vegna  Skriðu- 

klausturs „...........0.00 rr 
0207 Landssamband hjálparsveita skáta ................... 

0208 Dýraverndunarfélag Íslands ........................... 
0209 Fuglaverndunarfélag Íslands .......................... 
0210 Félög Íslendinga á Norðurlöndum ................... 
0213 Kvenfélagasamband Íslands ........................... 
0214 Kvenréttindafélag Íslands .............................. 
0217  Þjóðdansafélagið .......................0 00... 
0218 Hagsmunasamtök einstæðra foreldra ............... 
0221 Bridgesamband Íslands ........................0 nan. 
0222 Landakotsskóli, rekstrarstyrkur ...................... 
0223 Hlíðardalsskóli, rekstrarstyrkur ...................... 
0224 Samband ísl. náttúruverndarfélaga .................. 

0225 Nemendaskipti .............00.0.2.... 0... 
0226 Samband ísl. karlakóra ............0..00.0.0 0000... 
0301 Northern Scholars Committee ........................ 
0304 Hjúkrunarkennaranám á Norðurlöndum, 

StYTkUr ........ 
0305 Fyrrverandi barnakennarar .....................0...... 
0306 Hreindýraeftirlit........................0.0.. 0... 
0307 Eyðing vargfugls .............00.0.... 00 
0308 Ýmis framlög ..............0..... 

Þús. kr. 

3 748 
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Þús. kr. 

3 748 

A 25
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Þús. kr. Þús. kr. 
0316  Cornell-háskólinn í Bandaríkjunum ................. 22 
0317 Byggðasafn að Reykjum í Hrútafirði ................ 22 
0318 Náttúrugripasafn á Selfossi 2... I8 
0319 Minnisvarði um Egil Skallagrímsson á Borg á 
Mýrum... 10 

0320 Svifflugfélag Íslands ...........000. 10 
0321 Minnisvarði um Þorvald víðförla og Friðrik 

Diskup ........ 20 
0322 Héraðsbókasöfn ..................... 45 
0323 Minningarstofa Bjarna Þorsteinssonar, Siglu- 

firði, stofnkostnaður .............. 85 
0324  Amtsbókasafn vegna prentskila ............... 80 

Gjöld samtals .............. 3 748 
  

Samtals 1 866 541
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03 Utanríkisráðuneyti 

101  Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa: 

102 

201 

20 Laun... 
2  Önnurrekstrárgjöld 00... 
40 Viðhald ................. 0. 
6  Gijaldfærðurstofnkostnaður ...........00..00....0 0... 

Gjöld samtals...) 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ............0.0..0 0 
0102 Samningar við erlend ríki ...............0..0....0.000... 

0103 Alþjóðaráðstefnur, þátttaka á vegum utanríkis- 
TÁÖÐUNEYLISINS ........0.00...0 

0104 Kjörræðismenn ............... 
0105 Upplýsinga- og kynningarstarfsemi .................. 
0107 Kvikmyndir og myndbönd fyrir sendiráðin til 

landkynningar ..............0..0.0 0. 
0108 Markaðsmál ...............00.00.. 0... 

0109 Kynning á menningu Norðurlanda ................... 

Gjöld samtals ................. 

Varnarmáladeild: 

20 Laum...........0.. rss 
2  Önnurrekstrárgjöld .............00))....... 0. 

4 Viðhald .................00 rr 
6 Gijaldfærðurstofnkostnaður ..............0..00.000.000... 

Gjöld samtals .................... 00. 

0  Sértekjur ........... erat 
Mismunur ..............0..0 00. 

Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli: 

20 Lan... 
2  Önnurrekstrargjöld .........00000)............ 
4 Viðhald ..............0.0.0. 0. 
6 — Gjaldfærðurstofnkostnaður ..............00.0..00.0.000... 

Gjöldsamtals ................... 
0  Sértekjur ......... rr 

Mismunur ............... rr 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ...........0..0..... 0 
0102 Tollgæsla á Keflavíkurflugvelli ........................ 
0103 Ríkislögregla á Keflavíkurflugvelli ................... 

0104  Varnarstöðvar utan Keflavíkurflugvallar ........... 

Gjöld samtals 

Þús. kr. 

7 499 
8 609 

111 
150 

12 807 
100 

1 500 
127 
570 

  

  

Nr. 101. 

Þús. kr. 

16 369 

1 908 

21 935



Nr. 101. 

301 Sendiráð Íslands í Bonn og fastanefnd Íslands hjá 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

Evrópuráði: 

20 Lan... 

2  Önnurrekstrargjöld .......................... 
4  Viðháld ..........0..... 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ....................... 

Gjöldsamtals .............0.... 

Sendiráð Íslands í Kaupmannahöfn: 

20 LAuM...... 
2  Önnurrekstrargjöld ............................... 
4 Viðhald .............. 
6 — Gjaldfærðurstofnkostnaður ....................... 

Gjöldsamtals ................0.. 

Sendiráð Íslands í London: 

20 Laun... 
2  Önnurrékstrargjöld 0... 
40 Viðhald... 
6 — Gijaldfærðurstofnkostnaður ....................... 

Gjöldsamtals................ 

Sendiráð Íslands í Moskvu: 

20 Laun... 
2  Önnurrekstfáfgjöld 000... 
4 Viðhald... 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ....................... 

Gjöldsamtals .............0..0... 

Sendiráð Íslands í Osló: 

20 Laun... 

2  Önnurrekstrargjöld ................. 
4 Viðhald ................... 0 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ....................... 

Gjöldsamtals ..................... 

Sendiráð Íslands í París og fastanefnd Íslands hjá OECD 
og UNESCO: 

20 Lau... 
2 Önnur rekstrargjöld 
40 Viðhald... 
6 — Gjaldfærðurstofnkostnaður ....................... 

Gjöldsamtals .................... 

Sendiráð Íslands í Stokkhólmi: 

20 Laun... 

2  Önnurrekstrárgjöld ............... 
4  Viðhald................... 
6 Gijaldfærðurstofnkostnaður ....................... 

Gjöldsamtals................0.0..... 00 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

2 396 
890 
83 
11 

2 243 
1135 

82 
19 

2911 
1362 

185 
44 

2731 
1039 

127 
14 

2 540 

1032 

64 

19 

2 586 
1 670 

44 
188 

2335 

848 
7 
43 

Þús. kr. 

3 380 

3 479 

4 502 

3971 

3 655 

4 488 

3 297
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308 Sendiráð Íslands í Washington: 

309 

31 

312 

313 

399 

20 
2 
4 

6 

Laun... 
Önnur rekstrargjöld ............... 
Viðhald ............00.0..0 000. 0 nr 
Gjaldfærður stofnkostnaður .............%)....0.0....... 
Gjöld samtals... 

Fastanefnd Íslands hjá S.Þ. og aðalræðismannsskrif- 

stofa Íslands í New York: 

20 

2 
4 

6 

Önnur rekstrargjöld ............ 
Viðhald ................ 
Gjaldfærður stofnkostnaður ...................000.0...... 
Gjöldsamtals.................. 

Sendiráð Íslands í Brussel og fastanefnd Íslands 

hjá NATO: 

20 

2 
4 

6 

Önnur rekstrargjöld ................ 
Viðhald ..........0....0..0 00. 
Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0....)......... 
Gjöldsamtals...............0..0.. 0. 

Fastanefnd Íslands hjá EFTA í Genf: 

20 
2 
4 
6 

Laun ............. rr 
Önnur rekstrargjöld ................0..... 
Viðhald... 
Gjaldfærður stofnkostnaður ..............00..0.... 0000... 
Gjöldsamtals .....................0 0. 

Sendiráð, almennt: 

4 Viðhald... 
Gjöldsamtals ....................0 0. 

Ýmis utanríkismál: 

90 Yfirfærslur: 

94 Tileinstaklinga ogsamtaka..................0..... 000... 
Gjöldsamtals ..................... 0. 

Viðfangsefni: 

0101  Þróunarsamvinnustofnun Íslands... 
0102 Flóttamannaráð Íslands ................0.0.00..... 000... 
0103 Lögberg-Heimskringla .............0.0.......0 00... 

0104 Samskipti við Vestur-Íslendinga ...................... 
0105 Félag Sameinuðu þjóðanna ...............0..0......... 
0106 Háskóli Sameinuðu þjóðanna .................0..0.0.. 
0108 Sérstök matvælaaðstoð ...........0.0.0.. 0 

Gjöldsamtals ...................0. 0. 

Þús. kr. 

3 858 
1725 

121 
31 

4 107 
2376 

70 
35 

2 886 
1 463 

67 
45 

2 562 
1403 

52 
38 

50 

18 854 

13 641 
108 
106 

332 
17 

2 650 
2 000 

18 854 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

5 735 

6 588 

4 461 

4 055 

50 

18 854
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401 Alþjóðastofnanir: Þús. kr. 

90. Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .............)..0. 0000... 24 201 

Gjöld samtals ..........0. rr 

Viðfangsefni: 

0101 Sameinuðu þjóðirnar (United Nations, UN) ...... 3 060 

0102  Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health 
Organization, WHO) ...........0).00.. 0. 987 

0103 Alþjóðavinnumálastofnunin (International La- 
bour Organization, LO) ............).0... 567 

0104 Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna 
(United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization, UNESCO) .................. 914 

0105 Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu 
þjóðanna (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations, FAO) -......0.000..00. 1139 

0106 Alþjóðakjarnorkumálastofnunin (International 
Atomic Energy Agency, AEA) 2... 488 

0107 GATT (General Agreement on Tariffs and 
Trade) ........0.... 419 

0108  Alþjóðaveðurfræðistofnunin (World Meteoro- 
logical Organization, WMO) ...........))00 216 

0109 Alþjóðasiglingamálastofnunin (Intergovernment- 
al — Maritime Consultative Organization, 
IMCO) 2... 144 

0110  Þróunaraðstoð Sameinuðu þjóðanna (United 
Nations Development Programme, UNDP) ....... 4 788 

0111  Alþjóðabarnahjálparsjóðurinn (United Nations 
International Children's  Emergency Fund, 

UNICEF) „0... 332 
0112 Aðstoð Sameinuðu þjóðanna við Palestínu-flótta- 

menn (United Nations Relief and Works Agency 
for Palestine Refugees in the Near East, UN- 
RWA) 146 

0113 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna 
(United Nations High Commission for Refugees, 
UNHCR) „0... 462 

0114 Gæslulið Sameinuðu þjóðanna á Kýpur (United 
Nations Peace-keeping Forces in Cyprus, 
UNFICYP) .....0..00. 153 

0115 Matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna (World 
Food Programme, WEP) ...........0. 211 

0116 Eftirlitsnefnd með gin- og klaufaveiki á vegum 
FAO (European Commission for the Control of 
Foot-and-Mouth Disease, FAO} ............ 12 

0117 Ýmsir sérsjóðir Sameinuðu þjóðanna ............... 160 
0118 Alþjóðagerðardómurinn í Haag (Permanent 

Court of Arbitration, The Hague) ................... 8 
0119 Tollasamvinnuráðið (Customs  Cooperation 

Council) 2... 165 

Þús. kr. 

24 201



0120 

0121 

0122 
0123 

0124 

0125 

0126 

0127 

0128 

0129 

0130 
0131 

0132 

0133 

0135 
0136 
0137 
0138 
0139 
0140 

0141 
0142 
0143 
0144 
0145 
0146 

0147 
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Þús. kr. Þús. kr. 

Alþjóðasjómælingastofnunin (International Hy- 
drographic Bureau) ................0...0... 0 77 
Alþjóðahvalveiðiráðið (International Whaling 
Commission) ............ 243 
Alþjóðahafrannsóknir (ICES, ICNAF, NEAFC) 656 
Alþjóðastofnun til útgáfu tollalaga (International 
Bureau for the Publication of Customs Tariffs) ... 11 
Alþjóðalandfræðisambandið (International Geo- 

graphical Union) ..........0.0....0. 000 0n 4 
Alþjóðajarðfræðisambandið (International Union 
of Geological Sciences) .............. 6 
Parísarsamþykktin um vernd á sviði iðnaðar 
(Paris Convention for the Protection of Indu- 
strial Property) .............0..... 388 
Bernarsambandið (International Union for the 
Protection of Literary and Artistic Work — Bern 
ÚnDLON) „0... 248 
Alþjóðaráð Rauða krossins (International Com- 
mittee of the Red Cross) ...........0... 0 260 
Alþjóðasamband sakamálalögreglu (Internation- 

al Criminal Police Organization, INTERPOL) ... 271 
Evrópuráðið (Council of Europe) .................... 162 
Efnahags- og framfarastofnunin (Organization 
for Economic Co-operation and Development, 
OECD)... 1 155 
Atlantshafsbandalagið (North Atlantic Treaty 
Organization, NATO) .........00.00 3 099 
Fríverslunarsamtök Evrópu (European Free 
Trade Association, EFTA) ..........00.00. 1141 
Norræn nefnd um neytendamál ....................... 8 

Alþjóðanáttúruverndarsambandið .................. 36 
Gæslulið S.þ. fyrir botni Miðjarðarhafs ............. 153 

Alþjóðasamband um byggingaskipulag ............. 5 
Oslóarsamningurinn um varnir gegn mengun ..... 67 
Alþjóðajarðeðlisfræðisambandið (International 
Union of Geodesy and Geophysics) ................. 13 
Gæslulið S.þ. í Líbanon, UNIFIL .................... 765 
Sameindalíffræðiþing Evrópu ......................... 38 

Neyðarhjálparstofnun Sam. þjóðanna, UNDRO 90 
Kvennaáratugssjóður Sameinuðu þjóðanna ....... 92 
Parísarsamningur um varnir gegn mengun ......... 69 
Mannfjöldasjóður Sameinuðu þjóðanna, 
UNFPA 2... 40 
Alþjóðamatvælabirgðasjóðurinn, IEFR ............ 133 

Gjöld samtals ...................... 0. 24 201 

Samtals 130 928



Nr. 101. 

101 

171 

172 

201 

Landbúnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa: Þús. kr. 

20 Laun... 2 989 
2  Önnurr€kstrargjöld 1 434 

Gjöldsamtals ..................... 

196 31. desember 1982. 

04 Landbúnaðarráðuneyti 

Jarðeignir ríkisins, framlög: 

900 Yfirfærslur: 

91 Tilfyrirtækja í B-hluta ...........0..0..0..0.0.0 0. 4 260 

Gjöld samtals .................0..0 

Jarðasjóður: 

90 Yfirfærslur: 

91 Tilfyrirtækja í B-hluta ...............0...0.0 00 1003 
Gjöld samtals ................... 

Búnaðarfélag Íslands: 

20 
2 

90 
93 

Viðf. 

0101 
0102 
0103 
0104 

0105 
0106 
0108 
0109 
0110 
0111 
0112 
0113 

0114 
0115 
0116 

0117 

0118 
0120 

0121 
0122 
0123 

Laun... 7 626 
Önnur rekstrargjöld ..........00.. 5 885 
Yfirfærslur: 

Til fyrirtækja og atvinnuvega ................... 240 

Gjöld samtals ................ 13 751 
Sértekjur ........... 1179 
Mismunur... 

angsefni: 

YfIrStjÓrn ............. 3 402 
Jarðrækt .......... 621 
Garðyrkjumál ...............00. 599 
Landnýtingarráðunautur .................0...0....0.... 323 
Verkfæraráðunautur ..................0..0........ 341 

Nautgriparækt ............0). ól1 
Sauðfjárrækt ..................0...... 563 
Hrossarækt ..........00... 313 
Alifugla- og svínarækt .........0..0.0..0....0 226 
Byggingar- og bútækni ...........0).)..000..... 282 
Forðagæsla ...........0..0. 144 
Búnaðarhagfræðiráðunautur .......................... 315 
Skýrsluvélaþjónusta búfjárræktar .................... 624 
Ráðningastofa landbúnaðarins ........................ 150 
Búnaðarfræðsla ........................ 1338 

Búnaðarsambönd .............).)....... 0... 716 
Landbúnaðarsýning ...........00.0.0... 26 
Búnaðarþing og endurskoðun ......................... 546 

Varahlutaþjónusta landbúnaðarins .................. 110 
Búreikningaskrifstofa ............0).0.0 1328 
Minkarækt ............0.0....0. 272 

Þús. kr. 

4 423 

4 260 

1 003
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Þús. kr. Þús. kr. 

0124 Bændanámskeið ..............0).%..0.0.n 0 35 
0125 Eftirvinnaráðunauta ...............00.0).0.. 0000... 361 
0129 Hrossaútflutningsráðunautur.......................... 66 

0130 Landþurrkun') ......0..%00. 240 

0131 Hlunnindaráðunautur ................000).0..... 0. 139 

Gjöldsamtals ..........0....... 13 751 

205  Veiðistjóri: 

20 Laun... 333 
2  Önnurrekstrargjöld ...............0....00. 000... 191 

90 Yfirfærslur: 
92 Tilsveitarfélaga ................0.0).0 0... 1225 

Gjöldsamtals „............).... 0... 1 749 

206 Rannsóknastofnun landbúnaðarins: 

20 Laun... rr 10 215 
2  Önnurrekstrárgjöld .............0..0........... 00. 5 964 
4  Viðhald..................0.. 00. 230 
6  Gjaldfærðurstofnkostnaður ..................0.......00.. 921 

90  Yfirfærslur: 
91 TilfyrirtækjaíB-hluta ............0.0..0..0... 0000... 3 496 

Gjöld samtals .................. rr 20 826 
0  Sértekjur ................... 991 
Mismunur... 19 835 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ............... 2252 
0120 Útgáfukostnaður ...........0.00 219 
0121 Myndkort ................ 00 50 

0130 Efnagreiningar ...............0..0. 0. 745 
0140 Úrvinnslagagna 0... 1 027 
0201 Búfé ............00.0.0.. 0. 2954 
0301 Jarðrækt .............0..0.0.0.0 en 2 286 

0340  Ylræktoggarðrækt...................).0.0. 0. 320 
0401 Landnýting ................0.... 000 ennta n 1634 
0501 Bútækni .............0..0.0 0000 .n 00 1400 
0601 Fæðurannsóknir .............0.0000).0.0. 0000 385 
0701 Aðfangaeftirlit ...................0.0..0.00.0 000... 818 
1030 Sérstök þróunarverkefni .............0..0..... 00... 220 
1040 Ulloggærur............0.... 0. 143 
2001 Korpa oog Þormóðsdalur ................00.00..0..000... 775 
2002 Stóra-ÁrMÓt.........00..0 602 
3001 Tilraunabúið Hesti ...................0.0.. 0000 140 

3002 Tilraunastöðin Reykhólum ............0).).... 0000... 390 
3003 Tilraunastöðin Möðruvöllum ...........0).)......000.. 1402 

3004 Tilraunastöðin Skriðuklaustri ......................... 603 
3005 Tilraunastöðin Sámsstöðum .............0..).0...0.0.. 361 
3006 Tilraunabú, óskipt ............ 000. 1 500 

Gjöld samtals ..........0...... 0 20 826 

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 7. A 26
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207  Forfalla- og afleysingaþjónusta í sveitum: 

20 Laun................ HARNEANARRARNARNARNARAANARNARNARARARNARR 
2  Önnurrekstrargjöld ......................0..0... 0. 

Gjöldsamtals .............. 

231 Skógrækt ríkisins: 

20 Laun... 
2  Önnurrekstrargjöld ............................. ARA 

40 Viðhald... 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..................000.......... 
90. Yfirfærslur: 

94 Tileinstaklingaogsamtaka.................0)..0..0...0... 

Gjöldsamtals.............. 
0  Sértekjur ........ 
Mismunur... 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ............0.. 

0102 Skógarvarsla ................ 
0103 Skóggræðsla ................0 
0104  Gróðrarstöðvar ..............0..... 
0105 Skóggræðsla fyrir einstaklinga ......................... 
0107 Mógilsá, skógræktartilraunir .......................... 
0108  Ýmiskostnaður ................ 
0110 Framkvæmdir í Fljótsdal ................................ 
0111 Útivistarsvæði ............0... 
0112 Vegna tilrauna við rótarskóga ................ 

Gjöldsamtals ................. 

235 Landgræðsla ríkisins: 

20 Laun... 
2  Önnurrékstfárgjöld 
40 Viðhald .............. 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .............................. 

Gjöldsamtals................. 
0  Sértekjur ....... 
Mismunur... 

Viðfangsefni: 

01 YfIrStJÓrÐ ............ 
02 Almenn landgræðsla ...............0)..0.... 
03 Landgræðsluverðir .................00 

04 Rekstur flugvéla .............0.....0. 
06 Búrekstur .............. 

Gjöld samtals 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

5 537 
45 

8 699 

2500 

1116 

1 228 

  

Þús. kr. 

5 582 

11 708 

9 120
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241 

242 

243 

244 

246 

Landnám ríkisins: 

20 Lam rr 
2  Önnurrekstrárgjöld ..................0.. 
40 Viðhald ...........0..0.0. 
90  Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í Behluta ............)..00..0 0... 
93 Tilfyrirtækja og atvinnuvega ...........00..... 0000... 
94 Til einstaklinga og samtaka ........0.0).0.00.0 000... 

Gjöld samtals .............0..... 0. 
0  Sértekjur ............ rr 
Mismunur... 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ............0.0.... 0 
0105 Íbúðarhús, bygging ...........0........ 
0109 Skipulagning ............0)..0..00.0 0. 
0112 Grænfóðurverksmiðjur ...............0..0 0 
0116 Hólsfjallaáætlun 

Gjöld samtals ...........0.0..0.. 00 

Mat á landbúnaðarafurðum: 

20 Lau rns 
2  Önnurrekstrárgjöld .............0..0.00.0 00... 

Gjöldsamtals .................. rr 

Sauðfjárveikivarnir: 

20 Lam rr 

2 Önnur rekstrargjöld .............000)0....... 0. 
4 Viðhald ..............0.. rr 
6 — Gijaldfærður stofnkostnaður ..............0...000.00 000... 
900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .............0...0.0..0 0000... 

Gjöld samtals ........0...... rr 

Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða: 

20 Lam eeen rennt rn 
2  Önnurrekstrargjöld ...............00.00.0 0... 0a tara. 

Gjöld samtals „........0.....0. rn 

Veiðimálaskrifstofan: 

20 Laun rr 
2  Önnurrekstrargjöld ...............0))....... 0. 

4  Viðhald...............0..0.8 0000 erat 
6 Gijaldfærður stofnkostnaður ...............0..)..0..0000.. 

90  Yfirfærslur: 
91 Tilfyrirtækja í B-hluta ................00.00.0 000... 000... 
94 Til einstaklinga og samtaka ...............0....0 0000. 000... 

Gjöldsamtals ...............0.... 00. 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

2 302 

183 

4 314 

428 

5185



Nr. 101. 

247 

270 

21 

272 

Yfirdýralæknir: 

20 Lan „rr 
2 Önnur rekstrargjöld ........................ 0... 
4 Viðhald... 
6 Gijaldfærður stofnkostnaður ...................0.....0.... 
90 Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka ...........).)00..00.0.. 

Gjöld samtals ..............0.... 0. 
0  Sértekjur ................... 

Mismunur ............0..0.0. 00. 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ..............0.00.0.. 0... 

0102 Héraðsdýralæknar .................0.0.0..0.0 0000... 
0104 Júgurbólgurannsóknir ................0..00..0..0..00... 
0105 Búfjársjúkdómar ..................0)..00.00. 00. 
0106  Dýralæknisbústaðir, viðhald .......................... 
0107  Dýralæknisbústaðir, bygging .......................... 
0108 Eftirlit ogeftirlitsferðir ................................. 

Gjöld samtals ............0.0..0.. 0... 

Landgræðslu- og landverndaráætlun: 

6  Gjaldfærðurstofnkostnaður .................00.0.00...... 
90 Yfirfærslur: 

92 Tilsveitarfélaga ...................0...0...0 00 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..............0...0.....0.... 

Gjöldsamtals ............... 

Viðfangsefni: 

0102 Landgræðsluáætlun, RALA ............00.0..000..00.. 
0103 Landgræðsluáætlun, Skógrækt ríkisins 
0104 Landgræðsluáætlun, Landgræðsla ríkisins ......... 

200 

0105 Landgræðsluáætlun, ýmis starfsemi 

0109  Fyrirhleðslur') ..........0.. 0. 

0110 Sjóvarnargarðar ................0..0..00.0 0 

Gjöld samtals ............0.0..0... 

Landgræðslusjóður: 

900 Yfirfærslur: 
91 Tilfyrirtækja í B-hluta ..................0..000.0..0. 0... 

Gjöld samtals ..............0.0..0 

Einangrunarstöð holdanauta í Hrísey: 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ...............0.0..0.0.. 0... 
Gjöldsamtals ...........0.0....... 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

6 669 
427 
412 
300 

124 

1932 
100 

307 
6 740 

75 
49 

412 
300 
49 

1932 

16 115 

665 
4 530 

1465 
2700 

11 470 
480 

4 485 
710 

21 310 

478 

430 

Þús. kr. 

21 310 

478 

430 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 8.
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286 Landbúnaður, framlög: Þús. kr. Þús. kr. 

900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuve€ga ...............0.00.0.00..... 1135 

Gjöld samtals .............. 1135 

Viðfangsefni: 

0109 Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir .............. 130 
0110  Framleiðnisjóður landbúnaðarins .................... 750 

Qill Búnaðarbanki Íslands, veðdeild ...................... 250 
0115 Nautgriparæktarsambönd ...................0..0....... N) 

Gjöldsamtals .............0......... 1135 

287  Stofnlánadeild landbúnaðarins: 

90  Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..................0.0.0...... 22 828 

Gjöld samtals ............0..... 22 828 

288 Framlög samkvæmt jarðræktarlögum: 

20 Laun 4 504 
2 Önnur rekstrargjöld ...........0.. 734 
90  Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuVega ................0....0..... 66 605 

Gjöld samtals .................. 71 843 

Viðfangsefni: 

0101 Jarðrækt, húsabætur og vatnsveitur ........... BR 44 863 

0102 Framræsla .............0..0....0 000 6 320 
0103 Nýjar búgreinar og hagræðing ........................ 15 422 
0104 Rekstrargjöld ..................0.0.0 0. 5238 

  

Gjöld samtals ............).0..0. 0 71 843 

290  Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir: 

90  Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..............0.........0.... 262 650 

Gjöldsamtals ...............0..... 00 262 650 

291 Til búfjárræktar skv. lögum nr. 31/1973: 

20 Laun rr 3826 
90. Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..................0.0.0.0.... 6150 

Gjöldsamtals ...............0.0.... 00 9 976



Nr. 101. 202 

299 Landbúnaðarmál, ýmis starfsemi: 

900 Yfirfærslur: 

501 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

93 Til fyrirtækja og atvinnuvVega ..............0..00.0......... 65 451 
94 Til einstaklinga og samtaka .............))..0..0.00.0.. 759 

Gjöld samtals ........0..0.. .. 

Viðfangsefni: 

0102 Garðyrkjufélag Íslands ...............)............ 2 
0103 Norræna búfræðifélagið ................0.00.0.0........ 3 

0105 Landssamband ísl. hestamannafélaga, til leiðbein- 
inga um hestamennsku ..................)........... 10 

0109 Æðarræktarfélag Íslands ...............))... 3 
0110 Félag áhugamanna um fiskrækt ....................... 1 
0113 Efnarannsóknastofa Norðurlands .................... 20 
0114 Rannsóknarstöðin Katla, Víkurbakka .............. 2 
0115 Búnaðarsamband Suðurlands, tilraunastöðvar ... 146 

0118 Skógræktarfélag Íslands ........................... 60 
0119 Lántökukostnaður vegna laga nr. 9/1980, 13/1981 

OB 13/1982 0... 55 233 
0120 Landvernd .............0...0...0.. 000 .n 0 300 
0121 Búnaðarsamband Austur-Skaftafellssýslu ......... 80 
0122 Ýmis verkefni... 100 
0123 Niðurskurður sauðfjár ...................0..0..0.0...... 10 000 

0126 Til rannsókna á lifnaðarháttum æðarfugls ...... 250 

Gjöld samtals ................. 66 210 

Bændaskólinn Hvanneyri: 

20 Laun rr 71 484 

2 Önnur rekstrárgjöld .................. 4382 
40 Viðhald ...........0. 787 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ...............0....00........ 3 425 

Gjöld safntals .............. 16 078 
0  Sértekjur ............0..... 4 513 

Mismunur ..............0. 

Viðfangsefni: 

0102 Yfirstjórn ..........0.... 2257 
0103 Reksturskóla .............0..00.0..00. 000 9 788 
0104 Rannsóknir og tilraunastarfsemi ..................... 1140 

0105 Búrekstur ..............0.0..0.. 2 893 

Gjöld samtals ............0.0..0.0 0. 16 078 

Þús. kr. 

66 210 

11 565
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502 Bændaskólinn Hólum: 

503 

20 
2 
4 

6 

Laun 
Onnur rekstrargjöld ...................00..0 0. 
Viðhald... 

Gjöld samtals 

Sértekjur ........... 

Mismunur... 

Garðyrkjuskóli ríkisins: 

20 
2 
4 

6 

Laun 
Onnur rekstrargjöld ................0........ 
Viðhald ............ 

Gjöld samtals 

Sértekjur .......... 
Mismunur... 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

8 557 

5 422 
  

Samtals 573 500



Nr. 101. 204 

05 Sjávarútvegsráðuneyti 

101 Sjávarútvegsráðuneyti, aðalskrifstofa: 

201 

202 

20 
2 
4 

6 

Laun... 
Önnur rekstrargjöld ............. 
Viðhald ............... 
Gjaldfærður stofnkostnaður .......... FARA 
Gjöldsamtals ...............0.... 

Fiskifélag Íslands: 

20 
2 
4 
6 

Viðf. 

0101 
0102 

0103 
0104 

0105 

0106 

Viðhald ...............0. ER 

Gjöldsamtals................0..... 
Sérttekjur ......... 
Mismunur... 

angsefni: 

YfIrStjÓrN ........0.00.. 
Hagdeild ..................... 
Tæknideild og námskeið í meðferð fiskleitartækja 
Skýrsludeild ..........)..0.. 
Aflatryggingasjóður ..........0.0.. 
Fiskræktardeild ................00..... 

Gjöldsamtals ........... 

Hafrannsóknastofnun: 

20 Lan... 
2  Önnurrekstrargjöld ...........0. 
4  Viðháld.................. rr 
6  Gijaldfærðurstofnkostnaður ..................)........... 

Gjöld samtals ................0..... 
0  Sértekjur .............. rr 
Mismunur... 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn .............0..0. 
02 Uppsjávarfiskadeild ..................0.0.... 0 

03 Svif- og botndýradeild ...................0)..0..00....... 
04 Sjórannsóknadeild .....................0..00..0..0..... 
05 Veiðarfæradeild ......................00.0. 0. 

31. desember 1982. 

32 594 
19 883 
3733 
5 476 

61 686 
1 900 

    

3 875 
2 768 
2332 
2 762 

592 

Þús. kr. 

6 095 

7817 

59 786
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Þús. kr. Þús. kr. 

06 Plöntusvifdeild ...................0.... 1115 

07 Botnfiskadeild .......................... 0. 2783 

08 Flatfiskadeild .................0.0.0.... 1282 
09 Raftæknideild ..................0.......0 1252 

10 Veiðarfærakostnaður ................0...... 0. 1 660 
11 Tímabundin verkefni ................0.0..... 2713 

20 — Útibú á Húsavík .......dd...... 447 
21 — Útibú á Höfn í Hornafirði............................... 290 
22 ÚtibúáÍsafirði dd. 354 
23 Útibú í Ólafsvík... 205 
3001 R/sBjarni Sæmundsson ..........0.00. 13 437 
3002 R/S Árni Friðriksson ........ 9931 
3003 R/sHafþór ...........0.0..0..0.. 00. 9 453 

3004 R/SDröfn..........0.0 4 435 

Gjöld samtals ...................... 61 686 

203 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins: 

20 Lan... 9 008 
2  Önnurrékstráfgjöld 2... 2 653 
4  Viðhald...................0.. 191 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .............................. 645 

Gjöldsamtals................0.. 12 497 
00  Sértekjr ............ rr 1 600 

Mismunur... 10 897 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn .........0.00.00. 2221 
02 Efnafræðideild ...........0.0..0....0. 4 541 

03 Gerladeild .......... 2423 
04 Tæknideild...) 1275 
20 Rannsóknastofa í Vestmannaeyjum ................. 366 

21 Útibúásafirði 0...) 562 
22 Utibú í Neskaupsstað ...........0. 595 
23 Útibú á Akiif€yti dd 514 

Gjöldsamtals ...........0. 12 497 

215 Framleiðslueftirlit sjávarafurða: 

20 Lan. 16 855 
2 Önnur r€kstrargjÖld 5 700 
4 Viðhald... 55 
6  Gijaldfærðurstofnkostnaður ...............0).0..0......... 150 

Gjöldsamtals.............0....... 22 760 
0  Sértekjur .................0 rr 180 
Mismunur... 21 980
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221 

272 

274 

275 

298 

299 

Verðlagsráð sjávarútvegsins: 

200 Lau. 
2  Önnurrekstrargjöld 0. 
4 0 Viðhald... 

Gjöldsamtals ............ 

Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins: 

90  Yfirfærslur: 

91 Tilfyrirtækja í B-hlúta ..........))).0. 
Gjöld samtals... 

Aflatryggingasjóður: 

90  Yfirfærslur: 
91 Tilfyrirtækja í B-hlúta ..........))....0.... 

Gjöld samtals... 

Fiskveiðasjóður: 

900 Yfirfærslur: 

93 Tilfyrirtækja Og átvinnuvega ........... 

Gjöld samtals...) 

Fiskleit, markaðsöflun og tilraunir í útgerð og 
fiskvinnslu: 

900 Yfirfærslur: 

93 Tilfyrirtækja ogatvinnuvega .............)............. 
Gjöldsamtals.................... 

Ýmislegt á sviði sjávarútvegs: 

20 Laun 

2  Önnurrekstrargjöld „dd... 
90 Yfirfærslur: 

93 Tilfyrirtækja og atvinnuvega .............0..00 
94 Tileinstaklinga og samtaka ............0))....0.....0 

Gjöldsamtals ............. 

Viðfangsefni: 

0101 Sjóvinnunámskeið ...................0.... 
0102 Skólabátar 0... 
0103 Eftirlit með hvalvinnslustöðvum 
0109  Veiðieftirlit ............... 
0112 Tækninámskeið „............. 
0118  Vinnu- og rekstrarhagræðing í fiskvinnslufyrir- 

tÆkJUM 
0119  Mörkunfiskveiðistefnu ...................00...... 

Gjöld samtals... 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

1017 

287 
4 

128 

15 515 

26 600 

5358 

Þús. kr. 

1 308 

128 

15 515 

26 600 

5358 

5 506
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901 Skrifstofa rannsóknastofnana atvinnuveganna: 

20 Lau... nrrrrrrrrrr nr 

2  Önnurrekstrargjöld ...............0).00. 00... 

40 Viðhald... 

6  Gijaldfærðurstofnkostnaður ..........0.)... 0... 

Gjöld samtals ...............0... ant 

0  Sértekjur renn 

MISMUNUF rr 

Viðfangsefni: 

OIG1 YfFSEJÓTN ld... 

02 Skúlagata 4 .............0...00. aan 

03 Keldnaholt 0... 

Gjöld samtals... 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

8 049 

  

Samtals 169 039



Nr. 101. 208 31. desember 1982. 

101 

102 

201 

202 

06 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti 

Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, aðalskrifstofa: Þús. kr. 

20 Laun... 4 661 
2  Önnurrékstrárgjöld 0... 1 729 
4 Viðhald .................. 50 
6  Gjaldfærðurstofnkostnaður .............0.0..0..0....00.. 80 

Gjöldsamtals..................... 

Stjórnartíðindi: 

  

  

20 Laun... 337 
2  Önnurrekstrargjöld ..................00.0.0..0 0... 2357 
4  Viðhald..................0 0. 5 

Gjöldsamtals ...................... 2 699 
0  Sértekjur ................. rr 500 
Mismunur... 

Hæstiréttur: 

20 Laun... 1306 

2 Onnurrekstrargjöld ..................0..0.00.0.. 0000... 1191 

4 Viðhald ................ 35 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .............0.00.0..0..0.0... 10 

Gjöldsamtals ..................... 2 602 

0  Sértekjur .............. rr 220 
Mismunur... 

Viðfangsefni: { 

0101 Yfirstjórn ..........0....0. rr 1582 
0102 Utgáfa hæstaréttardóma ..................0..0..0..0.... 900 
0103 Ljósprentun hæstaréttardóma ......................... 120 

Gjöldsamtals..................0.. 00. 2 602 

Ríkissaksóknari: 

20 Laun... 3 540 
2  OÖnnurrekstrargjöld .................0..0.0..0.. 0... 493 

4 Viðhald ................. 38 
6 Gijaldfærðurstofnkostnaður ..................0..0.0..0... 50 

Gjöldsamtals ...............0..... 0. 4 121 
0  Sértekjur ................ rr 35 

Mismunur ............. 

Þús. kr. 

6 520 

2 199 

2382 

4 086
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203 Borgardómarinn í Reykjavík: 

204 

205 

206 

20 

2 
4 

6 

Önnur r€kstrargjöld ............... 
Viðhald ...........0... rr 

Gjöldsamtals.................... 
Sértekjur .................0. 
Mismunur .................. 

Borgarfógetinn í Reykjavík: 

20 

2 
4 

6 

Viðhald .........0..0.. 0. 
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............0000.0.0.0.0.. 
Gjöldsamtals „..................... 

Sakadómur Reykjavíkur: 

20 
2 
4 

6 

Laun... 
Önnur rekstrargjöld .................... 
Viðhald ............0..0... 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................000.0..0.0... 

Gjöldsamtals................... 

Lögreglustjórinn í Reykjavík: 

20 
2 
4 

6 

Önnur r€kstrargjöld ..................... 
Viðhald .................0..... 0... 

Gjöldsamtals..................0.... 
Sértekjur ............ 
Mismunur .................0.. 0 

Viðfangsefni: 

0101 
0102 
0103 
0104 
0105 
0106 
0107 
0108 
0109 
0110 

YfIrStjÓrN ........0.0..0. 0. 
Útlendinga€ftirlit ..............00...0.. 
Almennlöggæsla .................0..0.. 0 
Fangaklefar ..................0.0.0.0 0 

Eftirlitá vegum ...............0........ 0 
Eftirlit með vínveitingahúsum ......................... 
Lögregluskóli ...................0... 

Aðallögreglustöð við Hverfisgötu .................... 
Mötuneyti ................. 
Sími og fjarskipti ...................... 0... 

Gjöldsamtals ....................0.. 0. 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

7 208 

7 502 

1117 

95 898



Nr. 101. 

208 

209 

211 

212 

213 

210 

Rannsóknarlögregla ríkisins: 

20 La... 
2  Önnurrekstrargjöld ..........0...0.... 
4 Viðhald ............ rr 
6 — Gjaldfærðurstofnkostnaður ...........000.00...00..000... 

Gjöldsamtals ............ rr 
00  Sértekjur rr 

MiSMUNUr 

Dómhus í Reykjavík: 

6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............000.0.. 0000... 
Gjöldsamtals ..........00...... rr 

Embætti sýslumanna og bæjarfógeta: 

2 Önnur rekstrargjöld .........00.00000...0 0. 
Gjöld samtals ................. near 

Bæjarfógeti Akranesi: 

BAUÐ VU) 

2  Önnurrekstrargjöld ...........00..0..00. 0000 0a 0 
4 Viðhald .......... rr 

Gjöldsamtals ...............0.. rennt 
00  SértekjUr rr rrrrrrrrr 

MISMUNUF ...........0 000 

Viðfangsefni: 

OLOL YfIrStjÓrN 2... 
0102 Löggæsla .................0 0... 

Gjöld samtals ............... rr 

Sýslumaður Borgarnesi: 

200 Lan. 
2  Önnurrékstrargjöld ...........000.0..0..0 00... 
4 Viðhald ...........0..0 000 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður ...........00..00..0. 0... 

Gjöldsamtals ............... rr 
0  Sértekjur 2... 

MISMUNUr ..............0 0000 . 

Viðfangsefni: 

OI01 Yfirstjórn 2... 
0102 Löggæsla ...............0. 0. 
0103 Hreppstjórar .........0.00.00.0. 0. ner nenna 

Gjöld samtals ..........00..0. 0000 

31. desember 1982. 

100 

300 

4 291 
700 
ól 

5 052 
60 

2223 
2829 

5 052 

3032 
571 
150 
20 

3773 
30 

2134 
1433 

206 

3773 

Þús. kr. 

21 790 

100 

300 

4 992 

3 743



31.d esember 1982. 

214 Sýslumaður Stykkishólmi: 

215 

216 

20 Laun ............ 

Gjöld samtals 
0  Sértekjur 

Mismunur 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn 

2 Önnur rakar 

4  Viðhald......... 

6 

0102 Löggæsla Stykkishólmi ............0..0.0.0 000... 
0103 Löggæsla Grundarfirði .....................00..0.0..00... 
0106 Hreppstjórar 

0107 Löggæsla Ólafsvík og Hellissandi .................... 

Gjöld samtals 

Sýslumaður Búðardal: 

20 Laun ............ 
2 Önnurrekstrargjöld 
4  Viðhald......... 
6 — Gijaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals 
0  Sértekjur 

Mismunur 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn 
0102 Löggæsla 
0103 Hreppstjórar 

Gjöld samtals 

Sýslumaður Patreksfirði: 

20 Laun ............ 
2  Önnurrekstrargjöld 
4  Viðhald......... 

Gjöld samtals 
0  Sértekjur 

Mismunur 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn 
0102 Löggæsla 
0103 Hreppstjórar 

Gjöld samtals 

Þús. kr. 

4 616 

  

  

  

2321 

560 
122 

  

3 003 

100 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

1 973 

2 903
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217 Bæjarfógeti Bolungarvík: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Lam arena 1 297 
2  Önnurrekstrargjöld ................0.0.00...0 238 
40 Viðhald ................. 60 

Gjöld samtals ............0.0.. 1595 

0  Sértekjur ........... rr 18 
Mismunur .............. 1577 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ............ 899 
0102 Löggæsla ................... 696 

Gjöld samtals ................. 1595 

218 Sýslumaður og bæjarfógeti Ísafirði: 

20 Lan „rr 4 458 
2 0 Onnurrekstrargjöld ................0.0.......... 716 
4 0 Viðhald ................ 90 

Gjöldsamtals ................ 5324 
0  Sértekjur ........... 220 

Mismunur ............... 5 104 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ................ 2 605 
0102 Löggæsla ................. 2 608 
0103 Hreppstjórar ............... 111 

Gjöldsamtals .............. 5 324 

219 Sýslumaður Hólmavík: 

20 Laun 839 
2 Önnur r€kstfárgjöld dd... 210 
4 Viðhald... 60 
6 Gijaldfærður stofnkostnaður ................)........0.... 37 

Gjöldsamtals ............. 1146 
0  Séftekjr 2... 42 

Mismunur ................. 1104 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ............0.... 867 
0102 Lögpæsla ...............0.. 193 
0103 Hreppstjórar ................ 86 

  

Gjöld samtals ..............0.. 1146
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221 

222 

Sýslumaður Blönduósi: 

20 Laun rare 
2  Onnurrekstrargjöld ..............0..... 
40 Viðhald ..............0.. 0 
6  Gijaldfærður stofnkostnaður ..............00)..0. 0... 

Gjöld samtals ............0...... 
0  Sértekjur ............... rr 

Mismunur ................. rr 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ............0.00.0.0 000 
0102 Löggæsla ....................... 0... 
0103 Hreppstjórar ................. rn 

Gjöld samtals ............0..0... 0 

Sýslumaður og bæjarfógeti Sauðárkróki: 

20 Laun arena 
2  Önnurrekstrargjöld ................0...000.0. 0... 
4 Viðhald..............0...0. 000 

Gjöld samtals ............0....00.0 0 

0  Sértekjur ..................0. 0 
Mismunur ............. 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ............0.0.0.00. 00 
0102 Löggæsla ..............0.......... nr 
0103 Hreppstjórar .................... 

Gjöld samtals ..............00.00.0.. a 

Bæjarfógeti Siglufirði: 

20 Laun rare 
2  Önnurrekstrargjöld ..................0.00........ HARA 
4  Viðhald................0...0 0000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ............0.....0...0.. 00... 

Gjöld samtals ............0.00.0.. BANANANA 
0  Sértekjur ........... HARA 

Mismunur ..............0... 0000. 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ..............0.00.0 000... 
0102 Löggæsla ..............0....0..0 0... 

Gjöld samtals ...............0.. 0. 

  

  

  

Nr. 101. 

Þús. kr. 

3631 

3 617 

3 445 

A 28
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224 Bæjarfógeti Ólafsfirði: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Laun ............ KANNNAANANANRAANANÐRARRRARERERRERARRRRRRR 1314 
2  Onnurrekstrargjöld .................00.0....0 0000... 266 
4 Viðhald ...........0..0 00 20 
6  Gijaldfærður stofnkostnaður ...............00...00..0000... 50 

Gjöld samtals .............0..0 00. 1 650 

0  Sértekjur .............. rr 10 
Mismunur... 1640 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ................. rr 857 
0102 Löggæsla ...................00. 0... 193 

Gjöld samtals .........0...... rr 1650 

225 Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri: 

20 Laun 12 773 
2 Önnur rekstrárgjöld ..........0...0..0..0 0. 2 030 
4  Viðháld..............0...0 000 164 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður ...............0..0..0 0000... 272 

Gjöld samtals .........0...00.. 0... 15 239 
0  Sértekjur ........... rr 207 

Mismunur .............. 15 032 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ...........0.000....0.0 00. 6 972 
0102 Löggæsla Akureyri .............0..0.000. 000... 1401 
0103 Löggæsla Dalvík ......................00..... 000. 73 
0104 Hreppstjórar .................0....0.0 135 

Gjöld samtals ............0.0.0...0. 0. 15 239 

226 Sýslumaður og bæjarfógeti Húsavík: 

20 Lan aerea 4 798 
2  Önnurrekstrárgjöld .................00..... 00. 1 097 
40 Viðhald ..................0. 96 

Gjöld samtals ............0..0. 0 5 991 
0  Sértekjur ..............0.... 0000 50 

Mismunur ...............0..0. 0... 5 941 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn .............0..0..0.0 0. 2 580 
0102 Löggæsla Húsavík ...................0..0.0....0 0... 2100 

0103 Löggæsla Raufarhöfn .................0.0)..000.. 000... 582 
0104 Löggæsla Þórshöfn ...................0.0...0. 0... 518 
0105 Hreppstjórar ..............2.00.0..0.0 0000 211 

Gjöld samtals .................0.... 0. 5 991



31. desember 1982. 215 

227 Sýslumaður og bæjarfógeti Seyðisfirði: 

228 

229 

20 
2 
4 
6 

Viðf 

0101 
0102 
0103 
0104 
0105 

Laun 

Önnur rekstrargjöld 
Viðhald ........ 
Gjaldtærður stofnkostnaður ...............00..000..0..... 

Gjöld samtals 
Sértekjur ...... 
Mismunur ..... 

angsefni: 

Yfirstjórn. 
Löggæsla Seyðisfirði ...... BANANANA 
Löggæsla Vopnafirði 

Hreppstjórar 
Bygging lögreglustöðvar .............0)..0.... 00... 

Gjöld samtals 

Bæjarfógeti Neskaupstað: 

20 

2 
4 

6 

Laun 

Önnur rekstrargjöld ................. 
Viðhald .........0.0.0.0 0000. 

Gjaldfærður stofnkostnaður ...............0.. 00... 

Gjöld samtals ........0...... rare 

Sértekjur ........0...... rare 

MISMUNUr „0... naar 

Viðfangsefni: 

0101 
0102 Löggæsla 

Yfirstjórn 

Gjöld samtals ........0....00.. 0000. 

Sýslumaður og bæjarfógeti Eskifirði: 

20 
ið 
hu 

4 
6 

Laun 

Viðhald ........ 

Gjöld samtals 
0  Sértekjur .............. rr 

Mismunur ................. 00... 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ..........0..00.0 000 rare 

0102 Löggæsla Eskifirði .................00..... 00... 

0103 Löggæsla Egilsstöðum ...........0...).... 0... 00... 

0104 Löggæsla Fáskrúðsfirði og Suðurfjörðum .......... 

0105 Löggæsla Reyðarfirði ............0....0..0 0... 00... 

0106 Hreppstjórar ..........0..00..00. aerea 
0107 Bygging skrifstofuhúss ............00... 0000. e ene... 

Gjöld samtals 

Þús. kr. 

  

Nr. 101. 

Þús. kr. 

4 537 

2 065 

7 509
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230 Sýslumaður Höfn í Hornafirði: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Laun rr 1 868 
2  Önnurrékstrárgjöld ..................0... 563 
4 Viðhald .............. 41 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður .............................. 20 

Gjöldsamtals ................... 2 492 

0  Sértekjur ............ rr 84 
Mismunur... 2 408 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ...............0.. 1427 
0102 Löggæsla ..........0....... 981 
0103 Hreppstjórar ..............0....0... 0. 84 

Gjöldsamtals .............. 2 492 

231 Sýslumaður Vík í Mýrdal: 

20 Laun rr 1119 
2  Onnurrekstrargjöld..................0...0..0.... 0. 272 
4 Viðhald ................ 52 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ................... 275 

Gjöldsamtals .................. 1718 
0  Sértekjur ................. rr 16 

Mismunur... 1 702 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ...........0.... 1274 
0102 Löggæsla ................0..... 366 
0103 Hreppstjórar ..............0.....0 0. 78 

Gjöldsamtals .................0.00.. a 1718 

232 Sýslumaður Hvolsvelli: 

20 Laun rr 2179 
2  Önnurrekstrargjöld......................0.0....0 0... 553 
4 Viðhald .............0.... 53 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .............................. 950 

Gjöldsamtals .................0.. 3735 

0  Sértekjur ................... rr 65 
Mismunur ..............0... rr 3670 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ...........0..0....... 0. 1 664 
0102 Löggæsla ................0.....00 1919 
0103 Hreppstjórar ..............0... 152 

Gjöldsamtals ................... 3735
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233 Bæjarfógeti Vestmannaeyjum: 

234 

235 

20 Laun rare 

2  Önnurrekstrargjöld .................0..00.0000.0.. 
4 Viðhald .............0..00.... 00. 

Gjöld samtals ............0.00.0.. 0. 
0  Sértekjr ............0...... 

Mismunur ................0.. 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn 
0102 Löggæsla 

Gjöld samtals .. 

Sýslumaður og bæjarfógeti Selfossi: 

20 Laun renna 
2  Önnurrekstrargjöld....................0.0.0.. 0. 

40 Viðhald ............... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ...............00..0........ 

Gjöld samtals .........0....00.0. 
0  Sértekjúr ..................0 0 
Mismunur... 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn 
0102 Löggæsla 
0103 Hreppstjórar 

Gjöld samtals .. 

Sýslumaður og bæjarfógeti Keflavík: 

20 Laun 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0...00....... 000 
40 Viðhald ..............00...0. 0000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0)..0.0.. 0... 

Gjöld samtals ..............0..0.. 00 
0  Sértekjur ................. 0 
Mismunur... 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn .........0.0.0.0...0 00 
0102 Löggæsla Keflavík-Njarðvík ............0..0...... 00... 
0103 Löggæsla Grindavík ..............).00..0.. 000 
0105 Hreppstjórar 

Gjöld samtals .. 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

6751 

1531 

15 092



Nr. 101. 218 

236 Sýslumaður og bæjarfógeti Hafnarfirði: 

237 

238 

241 

20 Ea rare 
2  Onnurrekstrargjöld ...........0.0.00.0.0. 
40 Viðhald... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ............00..0..0... 

Gjöldsamtals ......... 
0  Sértelkjur ............ 
Mismunur... 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn... 
0102 Löggæsla Hafnarfirði ...........0.....00.00.00...0 
0103 Löggæsla Seltjarnarnesi .................0..000.. 0... 
0107 Hreppstjórar .........0..0..00.0 

Gjöld samtals ........... 

Bæjarfógeti Kópavogi: 

20 aum rann 
2  Önnurrekstrargjöld ...............0..0.00.0 0. 
40 Viðhald... 
6  Gijaldfærður stofnkostnaður ...........0.0.000.0..0...... 

Gjöld samtals ..........0.. 
0  Séftekjur 
Mismunur... 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ..............0.00.0 00 
0102 Löggæsla ............0....0. 

Gjöld samtals ..........0.0.0.. 

Dómstóll og rannsóknardeild í ávana- og fíkniefnamálum: 

20 Laun 
2 Önnur rekstrargjöld 2... 
4 Viðhald ........... 
6  Gijaldfærður stofnkostnaður ..........0...000.0.... 

Gjöld samtals ................0....00 0. 

Hegningarhús: 

20 Laun rare 
2  Önnurrékstrargjöld ..............000.0..00.. 
40 Viðhald... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..................0..0.0...... 

Gjöld samtals .............0......0. 0... 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

16 761 
2 492 

156 
100 

19 509 
30 

Þús. kr. 

19 479 

12 289 

1279 

4 496
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242 

244 

247 

251 

Vinnuhælið Litla-Hrauni: 

20 Lan 
2 Önnur rekstrárgjöld ............... 
40 Viðhald .......... 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0.00.....0...... 

Gjöld samtals ..........0..... 
0  Sértekjur ........... rr 

Mismunur... 

Vinnuhælið Kvíabryggju: 

20 Lan rr 

2  Önnurrekstrárgjöld 
4 Viðhald ................ rr 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0..0.0.0.0...... 

Gjöld samtals ..... BANN ARARANANRAANANARRARANARRARARANANAR 
0  Sértekjur .................... 0. 

Mismunur .................. 

Fangelsi við Síðumúla: 

20 Laun rr 
2 Önnur rekstrargjöld .............. 
4 Viðhald .................. rr 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ...............0..0..0....0... 

Gjöld samtals ................0.0.0..0 0... 

Eftirlitsstofnun með brotamönnum: 

20 Laun rr 
2 Önnur rekstrargjöld 0... 
40 Viðhald ...........0.00.0. 0. 
6 Gijaldfærður stofnkostnaður ..............0)0).0.0.00..... 

Gjöld samtals ............... 

Landhelgisgæslan: 

20 Laun ............. BANANNNAARARARARANARARARARARARARAANANARRAR 
2 Önnur rekstrárgjöld ............... 
4 Viðhald ...............00.0.. 00 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ......................0..0.... 
90  Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ....................0.0.0. 00. 

Gjöld samtals ............0..0.0 
0  Sértekjúr .................. rr 

  

38 168 
44 351 
6578 

929 

8 962 

98 988 

122 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

15 376 

3181 

3731 

791 

98 866
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Viðfangsefni: Þús. kr. Þús. kr. 

0101 Yfirstjórn .........0..0.0.. 0... 1116 

0102 Ægir V/s ......00.0... rr 18 189 
0103 Óðinn V/S ......0..00.. 14 565 
0104 Þór v/s .......0.0.0.0.. 00. 9 754 

0106 Fluggæsla ..................0... 0. 22 264 
0107 Landhelgissjóður ..............00.0).. 0... 8 962 
0109 Týr vís dr 18 138 

Gjöld samtals .......0...0..... 0 98 988 

252  Bifreiðaeftirlit ríkisins: 

  

20 Laun arena 12 882 
2  Önnurrekstrargjöld ....................0.0...0 0... 1039 
40 Viðhald...........0...... 0. 172 
6  Gijaldfærður stofnkostnaður ...........0...0...0.....0.00. 965 

Gjöld samtals ................... 21 058 
0  Sértekjur ................ rr 5 230 

Mismunur ................0 00... 15 828 

Viðfangsefni: 

0101 Bifreiðaeftirlit ................... 19 048 
0102 *Bifreiðastjóra- og ökukennaranámskeið ........... 2010 

Gjöld samtals ................. 21 058 

253 Almannavarnir ríkisins: 

20 Lam 997 
2  Önnurrekstrargjöld .................0....... 653 

4  Viðhald............0......0. 000 32 
6  Gijaldfærður stofnkostnaður ............0...)...00....... 203 
90. Yfirfærslur: 
92 Tilsveitarfélaga ..............0..0..0.. 0... 51 

Gjöld samtals .............0.0.0..0. 0. 1936 

254 Sjómælingar Íslands: 

20 Laun aerea 3 047 
2 Önnur rekstrárgjöld ..........0.0.00..00..0... 1026 
4 Viðhald ..........0..0. 110 

Gjöld samtals ............0. 4 183 
0  Sértekjur .................. rr 588 
Mismunur... 3595
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255 

262 

281 

282 

Umferðarráð: 

20 Laun arena 
2  Önnurrekstrárgjöld ................0.0.... 00... 
4 Viðhald .............0....0.. 
6  Gijaldfærður stofnkostnaður .........0.....0......0.0000.. 

Gjöld samtals ..........0..... rn 

0  Sértekjr ............. rr 
Mismunur... 

Löggildingarstofan: 

20 Lan rr 
2 Önnur rekstrargjöld ................000%0... 00. 
4 Viðhald... 
6  Gijaldfærður stofnkostnaður ..............00...0. 0000... 

Gjöld samtals ..........).)....... rr 
0  Sértekjr .......... 
Mismunur... 

Dómsmál, ýmis kostnaður: 

20 Laun rr 
2  Önnurtekstrargjöld ............0....0........ 
90  Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .............0..00..... 0000... 

Gjöld samtals „............... rr 

0  Sértekjur ................0.. tree 
Mismunur .............. rn 

Viðfangsefni: 

0101 Málskostnaður ..........0.......0. 0. 
0102 Meðdómsmenn .............0..0 00. r ar 
0103 Setu- og varadómarar ..........0.0..00.00.0 00.00.0000. 
0104 Próf málflytjenda ...............0.0).). 00. en eat 
0105 Siglingadómur ...............0.0... 00 rr ann 
0106 Útgáfa norræns dómasafns ................0..00000..... 
0107 Norræn samvinna á sviði sakfræði .................... 
0108  Matsnefnd eignarnámsbóta ...............0..0.0..0.... 
0109 Útgáfa lagasafns .........................000. 0. 
0110  Gjafsóknar- og málsvarnarlaun ....................... 
0111 Orator ........... rr 
0112 Prófskjalaþýðenda ...............0.0..0.0 0000... 0. 00. 
0113 Tölvunefnd ..............0...... 

Gjöld samtals ..................0. 0... 

Ýmis löggæslukostnaður: 

20 Laun rare 

2 Önnur rekstrargjöld .............0..00..0...... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................00.00. 00... 

Gjöld samtals ...............0.0.... 00. 

Þús. kr. 

822 
3 007 

Nr „101. 

Þús. kr. 

A 29 

2 798 

931 

3 999
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283 

284 

301 

  

Viðfangsefni: Þús. kr. 

0103 Lögreglubifreiðar ................0.0....0. 0. 3100 
0104 Ýmislöggæslukostnaður ..............0..... 899 

Gjöldsamtals ................ 3 999 

Fangamál, ýmis kostnaður: 

20 Laun 270 

2 Önnur re€kstrárgjöld ................. 1 463 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ...................).......... 400 
90 Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka ..................)).....0.... 280 
Gjöld samtals ................. 

Viðfangsefni: 

0104 Ríkisfangelsi og vinnuhæli, bygging ................. 400 
0105 Fangahjálp ..................... 0000... 280 
0106 Sjúkrakostnaður refsifanga ............................ 258 
0107 Námskeið fangavarða ....................0.0.00. 0000... 400 

0108  Geðlækninga- og sálfræðiþjónusta við refsifanga 219 

0109 Vistun kvenfanga ..............000000..0.0 0000 856 

Gjöld samtals .................. 2413 

Áfengis- og fíkniefnamál: 

20 Laun rr 119 
2  Önnurrekstrárgjöld ...................... 24 

Gjöld samtals ................ 

Viðfangsefni: 

0102 Matsnefnd vínveitingahúsa ............................ 69 
0103 Öleftirlit ............ 29 
0104 Fíkniefnanefnd ..........................0 00. 45 

Gjöld samtals ..............)..... 143 

Þjóðkirkjan: 

20 Laun rr 31 510 
2 0 Önnurrekstrargjöld.....................0...... 4 499 
4  Viðháld.................... 8320 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............00.0.......... 3788 
90  Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka ..............0...)0...00...... 3121 
Gjöld samtals ................ 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ................0..0 0... 2 039 
0102 Kirkjuráð ..................00...0... 0 40 
0103 Kirkjuþing ...............0..0... 00. 213 
0104 Alþjóðasamvinna ..............0.0..0...0 00. 170 
0105 Vestur-íslenskar kirkjur ...............0........ 00... 6 
0106 Álag vegna afhendingar kirkna ....................... 150 

Þús. kr. 

143 

51 238
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0107 Utanfarir presta ..........0..0.0.0.0.0 00 
0108  Biskups- og prestabókasöfn ................0..0...0... 
0109 Eftirlaun presta og ekkna, viðbót .................... 
0111 Æskulýðsstörf ........ 
0112 Sumarbúðir ..............00.... 
0113 Byggingareftirlit ....................0.0.0..0. 
0114 Kirkjugarðaeftirlit ...................0.00.0....... 
0117  Biskupsbústaður ..............0.0..0000. 0. 
0121 Skálholtsstaður ..............0.0000.0.0 00. 
0122 Hallgrímskirkja í Reykjavík ........................... 
0124 Útgáfustarfsemi „dd 
0125 Hið íslenska biblíufélag ...................00.0.. 
0126 Umbætur á kristindómsfræðslu í skólum ........... 
0127 Ritpresta í Hólastifti ...............0...0........... 
0129 Saurbæjarkirkja ..... FERRARI 

0130  Kirkjukórasamband Íslands ........................... 
0133 Minningarkapella um séra Jón Steingrímsson ..... 

0135 Hólar í Hjaltadal ................0..0..... 0. 
0136 Hjálparstofnun kirkjunnar ......................0.0.... 
0137 Húsmæðraskólinn á Löngumýri ...................... 

0139 Prestastefna .............0..0..0.. 0... 
0140 Fastanefndir þjóðkirkjunnar .......................... 

0141  Dómprófastsembættið í Reykjavík .................. 
0201 Söngmálastjóri þjóðkirkjunnar ....................... 
0202 Tónskóli þjóðkirkjunnar ..................000.00.00..... 

0301 Prestar og prófastar ...............0..00.0. 
0302 Byggingar á prestsetrum ...............0.0..00.0....... 
0303 Kaup á eignum á kirkjujörðum ....................... 
0304  Embættisbústaðir, viðhald ............................. 
0305 Útihús á prestsetrum ................ 
0306 Kirkjuorgel .............. 

Gjöld samtals .............0.0..0.... 

371 Kirkjubyggingasjóður: 

90 0 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hlúta ..............0........ 
Gjöld samtals ..............0..0..... 00 

272 Kirkjugarðasjóður: 

90  Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ...............0..00.0..0.. 0. 

Gjöld samtals ............0.0..00. 0. 

373 Kristnisjóður: 

90  Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hlta .............00.00.0 

Gjöldsamtals ............0.0.0... 0... 

1000 

1 600 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

1000 

1 600 
  

Samtals 517 597



Nr. 101. 

101 

271 

272 

301 

302 

371 

399 

07 Félagsmálaráðuneyti 

Félagsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa: 

20 

2 
4 
6 

Laun... 

Önnur rekstrargjöld ................ 
Viðhald... 
Gjaldfærður stofnkostnaður ................0.......... 
Gjöldsamtals ............. 

Húsnæðisstofnun ríkisins: 

90 
91 

Yfirfærslur: 

Tilfyrirtækja í B-hluta ........................ 
Gjöld samtals... 

Byggingarsjóður verkamanna: 

90 
91 

Yfirfærslur: 

Til fyrirtækja í B-hluta .................00...... 
Gjöldsamtals ................... 

Skipulagsstjóri ríkisins: 

20 
2 
90 
92 

Önnur rekstrargjöld ................. 
Yfirfærslur: 
Tilsveitarfélaga .................... 
Gjöldsamtals ............... 

Ríkissáttasemjari: 

20 
2 
4 

6 

Laun... 
Önnur rekstrargjöld 000... 
Viðhald... 
Gjaldfærður stofnkostnaður ............................ 
Gjöld samtals... 

Lánasjóður sveitarfélaga, framlag: 

900 Yfirfærslur: 

91 Tilfyrirtækja íB-hluta ................))........ 
Gjöldsamtals ................ 

Vatnsveitur: 

900 Yfirfærslur: 

92 Tilsveitarfélaga ............................ 
Gjöldsamtals ............... 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

3367 
1 648 

10 
30 

141 514 

158 050 

2338 
3 ósi 

2 400 

1801 

564 
22 
15 

5510 

5 000 

Þús. kr. 

5 055 

141 514 

158 050 

8 389 

2 402 

5510 

5 000
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951 

952 

953 

954 

971 

972 

976 

Brunamálastofnun ríkisins: Þús. kr. 

20 Lan... 1 008 
2  Onnurrékstrargjöld ...............0...0. 335 
40 Viðhald .............. 10 
6  Gjaldfærðurstofnkostnaður ...................00.....0... 55 

Gjöld samtals ................00...... 0. 1408 
0  Sértekjur ........... 1408 

Endurhæfingarráð: 

20 Lam... 533 
2  Önnurrekstrárgjöld ....................... 173 
4 Viðhald... 1 

Gjöldsamtals ................. 

Jafnréttisráð: 

20 Laun... 542 
2  Önnurrekstrargjöld dd... 168 
4 Viðhald... 6 
6 Gijaldfærðurstofnkostnaður .................)....... 6 

Gjöldsamtals ................. 

Vinnueftirlit ríkisins: 

20 Lauf... 6 469 
2  Önnurrekstrárgjöld dd... 3550 
4 0 Viðhald... 10 
6 — Gjaldfærðurstofnkostnaður ..................... 630 

Gjöld samtals ................. 10 659 
0  Sértekjur.......... 10 659 

Erfðafjársjóður, framlag: 

900 Yfirfærslur: 
91 TilfyrirtækjaíB-hluta ................)........ 0. 16 185 

Gjöld samtals .......... HERRANN NRNANARAAANANARRARARRRR 

Bjargráðasjóður Íslands: 

900 Yfirfærslur: 
91 TilfyrirtækjaíB-hluta ..................)......... 8 522 

Gjöldsamtals ................... 

Framkvæmdasjóður öryrkja og þroskaheftra: 

6 — Gjaldfærðurstofnkostnaður .............................. 39 960 
Gjöld samtals .................. 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

707 

16 185 

8 522 

39 960
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977 Framkvæmd laga um aðstoð við þroskahefta: 

978 

981 

20 Lau... asnast 
2  Önnurrekstrargjöld ..................0..0.0.. 0000... 
90. Yfirfærslur: 
94 Tileinstaklingaogsamtaka.............0.0.0. 000... 

Gjöldsamtals ..................... 
0  Sértekjur .............. 
Mismunur... 

Viðfangsefni: 

0102 Stjórnarnefnd .................0....0.. 0... n ene 
0103 Svæðisstjórnir ...........0........ 0... 
0104 Sambýli ...........0....0.. 0000 
0105 Verndaðir vinnustaðir .................0..0..0. 0... 
0106 Afþreyingarheimili ..................0..0..00 0. 
0107 Leiktækjasöfn ..................0.0.0.0 000. 
0108 Vonarland ...............0..0.. 0... een 
0109 Kostnaðurskv.15.gr. .............0.0..0.0 0... 
0110 Heimilifyrireinhverfbörn ..............0..00...0.0.... 

Gjöldsamtals .................... 0. 

Heimili fyrir þroskahefta: 

20 Lau... renna 
2  Önnurrekstrargjöld ..............0.0..0.0.. 0... 
4  Viðhald..............0.0.0..0000 enn 

Gjöldsamtals .................. 0... 
0  Sértekjur ...............0. rr 

Mismunur ............... 0 

Viðfangsefni: 

0101 Skálatún, Mosfellssveit ............0.0.0.0....0. 00... 
0102 Sólheimar, Grímsnesi ..............00.00. 0000... 
0103 Sólborg, Akureyri .............00.0).0 0... 

0104 Tjaldanes, Mosfellssveit ..............0..0.0. 0... 

Gjöldsamtals..................... near 

Vinnumál: 

20 Laum...............0 00 

90. Yfirfærslur: 
93 Tilfyrirtækja ogatvinnuvega ..................0.....0.0.. 
94 Tileinstaklinga ogsamtaka......................0.. 0000... 

Gjöldsamtals ...............0..0. 0 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

16 523 

7216 

2339 

26 078 

6275 

96 
2719 

6 4ll 
5 890 
2 144 

698 
3 670 
2 339 

2111 

26 078 

33 056 
16 243 
2815 

52 114 

1030 

208 

10 773 

392 

Þús. kr. 

19 803 

51 084
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Viðfangsefni: 

0102 
0104 

0106 
0107 

0108 
0109 
0110 

0111 
0116 
0117 

0118 
0121 
0130 
0131 
0132 
0133 
0134 
0135 
0136 

Félagsdómur ..............0.00....0.. 0 
Samtök vinnumarkaðarins, hagræðingarstarfsemi 
0. fl 

Bygging orlofsheimila verkalýðssamtakanna ...... 

Alþýðusamband Íslands vegna Menningar- og 
fræðslusambands alþýðu ................0...0 000... 0... 

Orlofsheimili BSRB ................ 0. 
Félagsmálaskóli alþýðu ............0.)...00 00... 

Hagdeildir Alþýðusambands Íslands, Vinnuveit- 
endasambands Íslands, Vinnumálasambands sam- 
vinnufélaganna og BSRB RRARANANAARARANARARANRAARAR 
Iðnnemasamband Íslands .............................. 

Alþýðusamband Íslands vegna orlofsmála .......... 
Alþýðusamband Íslands vegna norræna verkalýðs- 
skólansí Genf ..............0.0..0. 0... 0 
Námskeið fyrir trúnaðarmenn á vinnustöðum ..... 
Þátttaka í starfi LO ......................0.. 0... 
Sjómannadagsráð .................0..... 0. 
FræðslumálBSRB .............0.0.. 
Fræðslumál BHM ..............0..0.. 0 

Fræðslumál annarra.................0..... 000... 

Sjómannasamtök, lögskráning ................ 

Vinnuverndarmál 

982  Ríkisábyrgð á launum vegna gjaldþrota: 

90  Yfirfærslur: 

94 Tileinstaklingaogsamtaka................0......0.0.000.. 
Gjöld samtals 

999 Ýmis framlög: 

90  Yfirfærslur: 
92 Tilsveitarfélaga 
94 Tileinstaklinga og samtaka 

Gjöldsamtals....................... 0 

Viðfangsefni: 

0102 Barnaheimilioghæli .......................0.....00.0.... 
0103 Félagheyrnarlausra .................00..0..0 0... 
0104 Heyrnarhjálp, félag ....................... 0... 
0105 Geðverndarfélag Íslands ................................ 

0107 Mæðrastyrksnefndir ......................0.. 0... 
0108 RauðikrossÍslands ......................... 00. 
0110 SÍBS... 
0111 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra ................... 
0113 Slysavarnafélag Íslands 
0114 Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra ..................... 

Þús. kr. 

208 

1 688 
2520 

1020 
950 

1425 

1350 
39 

210 

42 
450 
170 
s1 

415 
63 
80 

200 

350 
112 

11 373 

1500 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

1500 

16 971
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Þús. kr. Þús. kr. 

0119 Meðlögskv.21.,22.0g 23. gr. framfærslulaga ..... 500 
0120 Meðlög samkvæmt lögum nr. 87/1974 ............... 6 986 
0122 Leigjendasamtökin ..................0..0.. 000... 100 
0123 Sjómannastofur................00.0.. 0000. 240 
0125 Öryrkjabandalag Íslands ...............0....0....0... 150 
0126 Ferlinefnd fatlaðra ................0.0)..0..0 00... 38 
0127 Blindrafélagið .................0..0.... 0 250 
0129 Foreldra-ogstyrktarfélag heyrnardaufra ........... 15 

0135 Þroskahjálp, landssamtök ...............0..00...0.000.. 75 
0136 Rauðsokkahreyfingin ...............0.00..0.. 0 14 
0138 Náttúrulækningafélag Íslands ......................... 105 
0139 Blindravinafélagið ..............0..000..00. 0000... 26 
0146 Samtökaldraðra ................0..)..0... 0. 210 
0148 GigtarfélagÍslands ................................ 150 
0149 Íþróttasamband fatlaðra vegna endurhæfingar .... 105 
0150 Ymisframlög ............0.....00.. 0. 250 
0151 Norrænn byggingardagur ................0..0....0.00... 100 
0152 Kvennaathvarf ...................0.0.0...0 0 600 
0153 Vatns- og hitaveita Reykjahlíðar ...................... 3 467 

0154 Almannavarnir í Mývatnssveit ................ 150 

0155 Grímseyjarhreppur, styrkur vegna tilrauna- 

vindmyllu ......%...00. 0 75 

Gjöldsamtals................0. rr 16 971 
  

Samtals 492 747
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101 

Mm 

273 

274 

301 

229 

08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti, aðalskrifstofa: 

20 Laum............... 000 

2  Önnurrekstrárgjöld ...................0....0. 
4 Viðhald ..............0... rr 

Gjöldsamtals...................... 

0  Sértekjur ................. 0. 
Mismunur ................ 0000. 

Tryggingastofnun ríkisins: 

90  Yfirfærslur: 
91 TilfyrirtækjaíB-hluta ..............0..0.0..0 00... 

Gjöldsamtals .................0... 0. 

Atvinnuleysistryggingasjóður, framlag: 

900 Yfirfærslur: 

91 TilfyrirtækjaíB-hluta .....................0... 00... 
Gjöldsamtals ....................... 

Eftirlaunasjóður aldraðra: 

20 Laum.............. rr 
Gjöldsamtals......................0 nr 

Landlæknir: 

20 Laun... rare nanna 
2  OÖnnurrekstrargjöld .................00.0.0 000... 
4  Viðhald...............0..0.0 0000 
6  Gijaldfærðurstofnkostnaður ......................00.0.... 

Gjöldsamtals ................... 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ............0.0..000 00. rann 
0104 Læknaráð ..............0..00).. 00. arena 
0108 Lækningaferðir sérfræðinga ................0...0..0.0.. 

Gjöld samtals ...............0. 0. 

Ríkisspítalar, skrifstofa: 

20 Laun... 

2  Önnurrekstrargjöld ....................0....... 000... 

Gjöldsamtals ....................0.. 0. 
0  Sértekjur ..................0. 

Mismunur ..............0... 000... 

  

3 480 975 

120 000 

14 570 

1647 
1 702 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

3 480 975 

120 000 

14 570 

12 981 
A 30
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310 

311 

323 

324 

325 

Ríkisspítalar og heilsugæslustöðvar: 

Rannsóknastofa háskólans: 

20 Lau... 
2  Onnurrekstrargjöld .................0..0... 

Gjöldsamtals .................. 
0  Sértekjur ......... 
Mismunur... 

Blóðbankinn: 

20 Lam... 

2  Önnurrekstrargjöld .................0...0........ 

Gjöldsamtals ................... 
0  Sértekjur ............ 

Mismunur .............. 

Tryggingaeftirlitið: 

20 Laun... 
2  Onnurrekstrargjöld ............................. 
4 0 Viðhald... 

Gjöldsamtals................ 
0  Sértekjur 

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands: 

20 Laun... 
2  Önnurrekstrargjöld ............... 
4 0 Viðhald... 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ................00.,00..0... 
90  Yfirfærslur: 

94 Tileinstaklingaogsamtaka..................0........0..... 

Gjöld samtals ......................... 
0  Sértekjur ......... rr 
Mismunur... 

20 Lauper 

2  Önnurrekstrárgjöld dr. 
40 Viðhald... 
6  Gijaldfærðurstofnkostnaður ................)..... 

Gjöldsamtals.................... 
0  Sértekjur ............ 

Mismunur ................... 

31. desember 1982. 

Þús. kr. Þús. kr. 

2 917 

2 917 

20 489 
6 010 

26 499 

14 114 

12 385 

6 125 

5 450 

11 575 
5485 

6 090 

1154 

377 
70 

1 601 
1 601 

3 764 

1368 
27 

440 

3 200 

8 799 
240 

8 559 

5 933 
2400 

100 
150 

8 583 
620
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371 

372 

373 

374 

375 

376 

Landspítalinn: 

20 Laun... 
2  Önnurrekstrargjöld .................00.0... 000... 
4 Viðhald ...........0..0... 00 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður!) ..........0.0...... 

Gjöld samtals .................... rr 
0  Sértekjur ................... rann 

Mismufitr ................. 000. 

Landspítalinn, kvennadeild: 

20 Lau... 
2  Önnurrekstrargjöld .................0.00.00 0... 

Gjöldsamtals .................0.. 

0  Sértekjur rr 
Mismunur... 

Kleppsspítali: 

20 Lan... 

2  Önnurrekstrargjöld ..............0.0)..0 0... 

Gjöld samtals ................. rr 
0  Sérttekjur rr 
Mismunur... 

Vífilsstaðaspítali: 

20 LAUN... 
2  Onnurrekstrargjöld ...............0.0).0... 000. 0 na... 

Gjöldsamtals ................ aerea 
0  Sértekjur ................0 ratar 

Mismunur ................0.0 00. 

Kristneshæli: 

20 LAUN... rr 
2  Önnurrekstrargjöld ...............0.00.0.00 0000... . 0... 

Gjöld samtals ..................... ARNA RARREÐAARAR 

0  Sértekjúr „0... 
Mismunur ................ 0. 

Kópavogshæli: 

20 Lau... rr 
2  Önnurrekstrargjöld ................0.0.0..0.00. 0000... 

Gjöld samtals ................0..0. 0000. a rann 
0  Sértekjur ...............00 rr 

Mismunur ............0..0 0000. 

Þús. kr. 

273 958 
114 730 

25 556 

83 3688 
26 800 

110 188 
1140 

  

30 251 
11 780 

42 031 
2 993 

  

  

Nr. 101. 

Þús. kr. 

422 839 

65 890 

109 048 

39 038 

16 410 

51 308 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 9.



Nr. 101. 232 31. desember 1982. 

377 

378 

381 

385 

386 

Vistheimilið Gunnarsholti: Þús. kr. 

20 Laun... 2950 

2 0 Önnurrekstrargjöld ................0.... 4 090 

Gjöldsamtals ............... 1040 
0  Sértekjur ................ 1818 

Mismunur .............. 

Læknishéraðasjóður: 

90  Yfirfærslur: 

91 TilfyrirtækjaíB-hluta ...............0)........0. 450 
Gjöld samtals 

Sjúkrahús og læknisbústaðir: 

    

2  Önnurrekstrargjöld 0... 1741 
40 Viðhald ...........0..... 31 300 
90  Yfirfærslur: 
92 Tilsveitarfélaga ........................... 103 395 
94 Tileinstaklingaogsamtaka..............0...0)......... 11 462 

Gjöldsamtals.................. 

Viðfangsefni: 

0301 Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og lækn- 
isbústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa') ......... 100 220 

0302 Röntgentæki.................. 680 
0304 Viðhald samkvæmt lögum nr. 57/1978 ............... 31 300 
0305 Sjúkrahús St. Franciscusarreglunnar í Stykkis- 

hólmi, byggingarstyrkur .............................. 3 000 
0306  Heilsuverndarstöðvar, styrkur ........................ 4 236 
0308 St. Jósefsspítali í Hafnarfirði, byggingarstyrkur ... 50 
0311 DAS, Hrafnista, Hafnarfirði, byggingarstyrkur, 

þriðja greiðsla afsex ..........000000.. 2912 

0312 Hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð, Kópavogi ....... 1 000 
0313 Krabbameinsfélag Íslands, byggingarstyrkur .... 3000 

0314 SÁÁ, byggingarstyrkur, fyrsta greiðsla af þrem . 1500 

Gjöld samtals... 147 898 

Framkvæmdasjóður aldraðra: 

90  Yfirfærslur: 
94 Tileinstaklinga og samtaka ...................0.00.. 40 000 

Gjöldsamtals.................... 

St. Jósefsspítali, Landakoti: 

20 Laun... 109 793 
2 0 Onnurrekstrargjöld ........................... 53 100 
4 Viðhald... 4 000 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ................... 2 000 

Gjöld samtals... 168 893 
0.  Sértekjur ........... 13 500 

Mismunur 

Þús. kr. 

5222 

450 

147 898 

40 000 

155 393 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 10.
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387  Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri: 

20 
2 
4 Viðhald .......... 

Gjöld samtals ... 

Sértekjur ........ 
Mismunur ....... 

391 Héraðslæknar og heilsugæslustöðvar: 

20 
2 
4 

6 

Laun.............. 

Önnur rekstrargjöld ...........000......... 
Viðhald .......... 

Gjaldfærður stofnkostnaður ..............00..0...0.0.... 
Gjöld samtals... 

395 Lyfjaeftirlit ríkisins: 

0 
Gjöld samtals ... 

Sértekjur ........ 

Mismunur ....... 

Önnur rekstrargjöld ......................... 
Viðhald .......... 
Gjaldfærður stofnkostnaður ..................0.00.0...... 
Yfirfærslur: 
Til sveitarfélaga 
Til fyrirtækja og atvinnuvega .............0..00.0......... 

Til einstaklinga ogsamtaka .........................0..0... 
Gjöld samtals... 

Viðfangsefni: 

0102 
0104 
0106 
0107 
0108 
0109 
0110 

0111 
0112 
0113 

Norræn samvinna í lyfjasölumálum ................... 
Evrópska lyfjaskráin ...................0..00.0 
MS-félag Íslands ...................... 
Erfðafræðinefnd H.Í. ................................... 
Hjartavernd. 
Krabbameinsfélag Íslands .............................. 
Kostnaður skv. farsótta- og sóttvarnarlögum og 
lögum um ónæmisaðgerðir ............................. 
Matvælarannsóknir ...........0..0.000.... 00. 

Þús. kr. 

90 274 

44 105 

6 500 

140 879 

5 800 

47 175 
1133 
2100 

700 

593 
310 

903 
264 

6 363 
3237 

38 
38 

40 
1500 
9 576 

53 
64 
20 

260 
1950 

4 575 

1 496 
105 
319 
122 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

135 079 

51 108 

639 

20 792



Nr. 101. 

471 

0114 
0125 
0127 
0128 
0129 
0131 
0132 
0133 

0134 
0135 
0136 
0137 
0144 
0148 
0149 

0151 

0152 
0154 
0155 
0156 
0157 
0158 
0201 
0202 
0203 
0205 

234 

Kostnaður vegna laganr. 25/1975 ..................... 
Minningarsjóður Landspítalans ....................... 
Sjúkraflug ....................... 
Rhesusvafnir ............ 
Blóðrannsóknir ungbarna .............................. 

Félag astmasjúklinga ..........).....)..00..0. 
Exem- og psoriasissjúklingar .......................... 
Tækniaðstoð við sveitarfélög vegna vatns- og 
skolpveitumála og annarra umhverfis- og meng- 
UNArmÁla 
Kostnaður vegna reglugerðar um iðjumengun ..... 
Námsferðir héraðslækna og embættislækna ........ 
Ljósmæðralaun ...............000... 
Skólar heilbrigðisstétta .................0.. 
Lyfsölusjóður ................... 
Útbreiðsla atvinnusjúkdóma ......................... 
Rannsóknir á heilsufarsáhrifum ákvæðislauna- 
KErfA „0... 
Hjarta- og æðaverndarfélag Reykjavíkur, tækja- 
Kap 
Undirbúningur rannsókna á brjóstkrabbameini ... 
Útgáfa Lyfjaverðskrár ........... 
Námslaun læknastúdenta ............................... 
Ymis framlög ................... 
Mengunarvarnir í fiskimjölsverksmiðjum .......... 
Alþjóðaár aldraðra ........ FRRANRERA NANNA 
Lyfjaverðlagsnefnd ................00..... 
Lyfjanefnd ............. 
Eiturefnanefnd ..........).......... 0. 
Daggjaldanefnd ........................00 0. 

Gjöldsamtals .............. 

Gæsluvistarsjóður, framlag: 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............0.....0...0. 
94 Tileinstaklingaogsamtaka .............0....)..... 0... 

Gjöldsamtals ................ 

Viðfangsefni: 

0101 Gæsluvistarsjóður ................0.. 
0103 Bláabandið ..............0...... 
0104 Vernd, félagssamtök ................0...0...0 
0105 Samtök áhugamanna um áfengisvandamálið ....... 

Gjöldsamtals ................. 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

328 

700 
670 

272 
352 

6 

9 

40 
79 

193 
2396 
2535 

224 
125 

67 

250 
98 
70 
30 

180 
1500 

70 
270 
848 
220 
296 

20 792 

3 000 
282 

3 000 
36 
36 

210 

3 282 

Þús. kr. 

3282
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481 

501 

502 

Bindindisstarfsemi: Þús. kr. 

20 Laun... 123 

2  OÖnnurrekstrargjöld ........................ 444 
4 Viðhald ...............00... 0 7 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ...................0........... 7 

90 Yfirfærslur: 

  

94 Tileinstaklinga og samtaka ..................... 225 
Gjöld samtals ...................... 

Viðfangsefni: 

0102  Áfengisvarnir ............... .. 1181 
0105 Stórstúka Íslands ........0.)0.00..000. 0. 225 

Gjöld samtals .......0.0..... 1 406 

Ljósmæðraskóli Íslands: 

20 Laun... 1452 

2  OÖnnurrekstrargjöld ......................0.. 60 
40 Viðhald... 3 

Gjöldsamtals ............... 

Þroskaþjálfaskóli Íslands: 

20 Laun... 1360 

2  Onnurrekstrargjöld ........................... 0. 577 
6 — Gjaldfærðurstofnkostnaður ................0)............. 300 

Gjöldsamtals............... 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

1406 

1515 

2237 
  

Samtals 4 946 564
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101 

104 

201 

09  Fjármálaráðuneyti 

Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa: 

20 Laun... 
2  Önnurrekstrafgjöld 0... 
40 Viðhald... 
6  Gjaldfærðurstofnkostnaður ...........).)..0......... 

Gjöldsamtals ............ 

Ríkisbókhald: 

20 Lam... 

2  Önnurrekstrárgjöld „0... 
40 Viðhald .........0.0... 
6  Gijaldfærðurstofnkostnaður .............00.0..0..... 

Gjöldsamtals „..........0... 

Ríkisfjárhirsla: 

20 Laun... 

2  Önnurrekstrárgjöld ................... 
4 Viðhald ............ 
6  Gjaldfærðurstofnkostnaður ..............))........... 

Gjöldsamtals .............. 

Ríkisskattstjóri: 

20 La... 

2  Önnurrekstrárgjöld .........0...0.0... 
40 Viðhald ................0 0 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..................0...0.0..... 

Gjöldsamtals............ 

Skattstofan í Reykjavík: 

20 Lau... 

2  Önnurrekstrafgjöld 
40 Viðhald .......0.0.0 
6 Gijaldfærðurstofnkostnaður ...............0....0.......... 

Gjöldsamtals ........0..... 

0  Sértekjur 0... 
Mismunur... 

31. desember 1982. 

Þús. kr. Þús. kr. 

9 838 
2980 

35 
20 

12 873 

6231 
2400 

35 
85 

8751 

2 563 

9 336 
1 500 

50 
50 

10 936 

16 118 
1 860 

40 
50 

I8 068 
44 

18 024
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203 Skattstofa Vesturlands, Akranesi: Þús. kr. Þús. kr. 

20 La... 2309 
2  Onnurrekstrárgjöld 2... 204 
A Viðhald... 8 
6  Gjaldfærðurstofnkostnaður ........0.00.. 20 

Gjöld samtals ...........0.. rr 2 601 
00  Sértekjir rr 50 

MisMUNUr 2551 

204 Skattstofa Vestfjarða, Ísafirði: 

20 La... 2075 
2  Önnurrekstrargjöld on 264 
40 Viðhald .......0.00.. 100 

6  Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........0000.. 0. 60 

Gjöldsamtals .........).0. 2 499 

0  Sértekjúr ......... 38 
MISMUNUr 2461 

205 Skattstofa Norðurlands vestra, Siglufirði: 

  

20 Lau... 2 335 

2  Önnurrekstrárgjöld ...........00. 193 
4 Viðhald... 12 
6  Gjaldfærðurstofnkostnaður ........0.0..0.00.. 26 

Gjöld samtals... 2 566 

0  Séftekjur ......... 12 
Mismunur... 2554 

206 Skattstofa Norðurlands eystra, Akureyri: 

20 Lau... 4 152 

2  Önnurrekstrargjöld dd... 560 
40 Viðhald... 15 

6  Gjaldfærðurstofnkostnaður „.........00000. 34 

Gjöld samtals .......0.0. 4 761 

0  Sértekjur 0... 42 

Mismunur... 4 719 

207 Skattstofa Austurlands, Egilsstöðum: 

20 Ea... 2 069 
2  Önnurrekstrárgjöld 2... 352 
40 Viðhald .........0.0. 13 

6  Gyjaldfærðurstofnkostnaður ........0.000.. 77 

Gjöldsamtals................ 2511 
0  Sértekjur ........... 35 
Mismunur... 2476 

A 31
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208 Skattstofa Suðurlands, Hellu: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Laun... 2460 
2 Önnur rekstrargjÖld 300 
40 Viðhald... 30 
6  Gjaldfærðurstofnkostnaður .........0..0.00.. 7 

Gjöld samtals...) 2 797 
0  Sértekjur ........... rr Si 

MiSMUNUr 2 746 

209 Skattstofa Vestmannaeyja: 

20 Lan... 912 

2  Önnurrekstrárgjöld 2... 195 
40 Viðhald... 6 
6  Gjaldfærðurstofnkostnaður .........0.0.0.. 34 

Gjöld samtals...) 1 147 
0  Sértekjur rr 10 

Mismunur... 1 137 

211 Skattstofa Reykjaness. Hafnarfirði: 

20 Lam... 5 783 
2  Önnurrekstrargjöld 0... 533 
40 Viðhald... 15 
6  Gjaldfærðurstofnkostnaður .........0.0..0..0.. 10 

Gjöld samtals...) 6341 
0  SértEkjr 116 

Mismunur... 6 225 

212 Skattstofur, sameiginleg útgjöld: 

20 Laun. 358 
2  Önnurrekstrárgjöld „0... 12 000 

Gjöldsamtals .............0.... 12 358 

214 Ríkisskattanefnd og skattsektanefnd: 

20 Lam... 2318 
2  Önnurrekstrargjöld .............. 300 
4 Viðhald... 13 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .............0.0).0..... 23 

Gjöldsamtals.......... 2 654 
0  Sértekjur ........... rr 4 

Mismunur... 2 650
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251 

261 

263 

282 

381 

382 

  

Gjaldheimtan í Reykjavík: Þús. kr. 

200 Lam... 3 990 

2  Onnurrekstrargjöld ..........0.0.0.0. 3 650 
40 Viðhald .........0.. 95 

Gjöldsamtals ........0.... 1735 
0  Sértekjur ......... 2500 
Mismunur... 

Tollstjórinn í Reykjavík: 

20 La... 12 795 
2 0 Önnurrekstrafgjöld ...............0.00..0. 2 985 
40 Viðhald... 40 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ...........0..0.).......... 50 

Gjöldsamtals ............... 

Tollgæslan: 

20 Lau... 18 755 
2 Önnurrékstrárgjöld ..............00... 1 685 
40 Viðhald ............ 55 
6  Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........0.0..0)..0.. 60 

Gjöldsamtals ....................... 0. 20 555 
0  Sértekjur ................. rr 900 

Mismunur ............... 

Tollamál: 

2  Önnurrekstrargjöld .............0.. 1 200 
6  Gjaldfærðurstofnkostnaður .................0....0....... 5150 

Gjöldsamtals ....................... 

Viðfangsefni: 

0101 Sameiginlegur kostnaður ................0..0.0...0.0... 1200 
0102 Tollamál, tölvuvæðing ............0.0.0).0...0 0. 5150 

Gjöld samtals ................... BARARANARANARARARARARNRNANARRR 6350 

Uppbætur á lífeyri: 

Laun... 225 963 

Laun... 1124 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

5235 

15 870 

19 655 

6350 

225 963 

1124
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383 Styrktarfé og ýmis eftirlaun, embættismenn: 

384 Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur: 

402 Fasteignamat ríkisins: 

20 La... 
2  Önnurrékstfargjöld 
40 Viðhald... 
6 — Gjaldfærðurstofnkostnaður ................0.....0...... 

Gjöld samtals ...................... 
0  Sértekjur 2... 

Mismunur ............. 

4s1 Útgjöld samkvæmt sérstökum lögum og heimildarlögum: 

2 Önnur r€kstrargjöld dd. 
Gjöldsamtals .............. 

901 Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins: 

20 Laun... 
2 Önnur r€kstrárgjöld dd. 
40 Viðhald ........... 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ................0...0.0........ 

Gjöld samtals ................. 
0  Sértekjur ............ 

971 Ríkisábyrgðasjóður: 

900 Yfirfærslur: 

91 Tilfyrirtækja í B-hluta ...................0..0..0. 0. 
Gjöldsamtals ................... 

981 Skrifstofubygging við Suðurgötu, Hafnarfirði: 

6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ....................0......... 
Gjöldsamtals..................... 

989 Vegna launa- og verðlagsmála: 

20 Laun... 
900 Yfirfærslur: 

94 Tileinstaklingaogsamtaka................................ 
Gjöldsamtals .................... 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

1483 

923 

6 866 
3 800 

150 

371 

11 193 

4 300 

  

37 000 

3 640 
1750 

20 
30 

5 440 
5 440 

20 000 

2 580 

481 600 

30 000 

Þús. kr. 

1 483 

923 

6 893 

37 000 

20 000 

2 580 

511 600
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990  Efnahagsráðstafanir: 

90  Yfirfærslur: 

999 

94 Tileinstaklingaogsamtaka......................,00.0...... 
Gjöld samtals .................0... 

Ýmislegt: 

20 Lan... 
2  Önnurr€kstrargjöld dd... 
6 - Gyjaldfærðurstofnkostnaður .............................. 
90 Yfirfærslur: 

93 Tilfyrirtækjaogatvinnuvega ...............0........0... 
94 Tileinstaklingaogsamtaka.................0...0.....0... 

Gjöldsamtals.................... 

Viðfangsefni: 

0102 Stjórnarráðið, símakostnaður og burðargjöld ..... 
0103 Til blaðanna samkvæmt nánari ákvörðun ríkis- 

stjórnarinnar að fengnum tillögum stjórnskip- 
aðrar nefndar ....................0..0..0 0... 

0104 Ýmissameiginlegur kostnaður ........................ 
0107 Skýrsluvélakostnaður vegna launagreiðslna ........ 
0108 Kjarasamningar ................ 
0111  Dómkröfur og málskostnaður ......................... 
0112 Tryggingabætur samkvæmt kjarasamningum ...... 
0113 Milliþinganefndir................00....0..... 
0114 Þungaskattsálagning með ökumælum ................ 
0120 Lífeyrissjóður sjómanna ..............0...0..0. 00. 
0121 Lífeyrissjóður bænda ................00..)... 0000. 
0130 Kjararannsóknir ...................0..0..0 00... 
0141 Óvissútgjöld .................. 
0145 Húsnæðisbreytingar vegna fatlaðra .................. 
0146 Sjóefnavinnsla, vegna yfirtöku lána .................. 
0150  Bókhaldskerfi ríkisins .............0...0.... 0... 
0303 Ýmisinnheimtukostnaður ...............0..... 

Gjöldsamtals................... 

Þús. kr. 

130 000 

1175 
18 310 

6 400 

1200 
57 800 

6 365 

4 000 
1000 
8 660 

637 
1100 

400 
125 
298 
300 

10 000 
100 

42 000 
1400 
1200 
5 000 
2300 

84 885 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

130 000 

84 885 

  

Samtals 1 162 585
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10 Samgönguráðuneyti 

101 Samgönguráðuneyti, aðalskrifstofa: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Laun... 2958 
2  Önnurrekstrargjöld ..................0..0.0..0.. 0. 1194 

Gjöldsamtals..................... 4 152 

211 Vegagerð ríkisins: 

20 Lau... 116 110 
2  Önnurrekstrargjöld 2... 9 700 

4 Viðhald ..........00. 237 000 
6  Gjaldfærðurstofnkostnaður ............0..0............ 383 475 
900 Yfirfærslur: 

91 Tilfyrirtækja í B-hluta ..................00.0.. 0. 6 080 
92 Tilsveitarfélaga ...................0....0 0000 85 375 
94 Tileinstaklingaogsamtaka................................ 260 

Gjöldsamtals....................0..0 0. 838 000 

321 Strandferðir, framlög: 

900 Yfirfærslur: 

91 TilfyrirtækjaíB-hluta ...................0...... 39 525 
93 ilfyrirtækja ogatvinnuvega ...................0..0.0.... 30 961 

Gjöldsamtals ....................0 000 70 486 

Viðfangsefni: 

0102 Skipaútgerð ríkisins ...............00.000.0..... 00... 39 525 
0103 Flóabátar og vöruflutningar!) ................. i 30 961 

Gjöldsamtals....................0... 00 70 486 

325 Rekstrardeild ríkisskipa: 

20 Latn.......... rr 2916 
2  Önnurrékstrárgjöld ....................... 437 
4) Viðhald ..........0... 28 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ....................0..0.0.... 7 

Gjöldsamtals......................... 3388 
0  Sértekjúr 2... 65 

Mismunur .................. 3323 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 11.
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331 Vita- og hafnarmál, aðalskrifstofa: 

20 Laun... 
2  Önnurrekstrargjöld ................000))).... 0... 
40 Viðhald ................. 0 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ...........0..000...00.00..... 

Gjöld samtals ..................... 
0  Sértekjur.............. rr 
Mismunur... 

332  Vitastofnun Íslands: 

200 Lam... 
2  Önnurrekstrargjöld ..............0.000)...0 00... 

4  Viðhald..............0..0..0 0000 
6 — Gijaldfærðurstofnkostnaður ............0..0)..... 00... 

Gjöldsamtals ...............0..0.. 00 
0  Sértekjur.................. 000 

Mismunur ............... 0. 

Viðfangsefni: 

0102 Reksturvita............00.0.00.. 0000 et r 
0104 Sjómerki ...........0..0... 000. 

0105 Vitabyggingar .............0..0..0 000. a eeen 
0106 Rekstur vitaskips ............0..0... 00... 

Gjöldsamtals „................. rr 

333 Hafnarmál: 

2  Önnurrékstrargjöld ...........)))..0..0..0.0.. 
6  Gijaldfærðurstofnkostnaður ...............0...0.0........ 
90  Yfirfærslur: 
91 Tilfyrirtækja í B-hluta .............0..0...0...0 0000... 
92 Tilsveitarfélaga ...................0..0.. 0. n rn 

Gjöldsamtals................... rr 
0  Sértekjr............... rr 

Mismunur ................. 000 

Viðfangsefni: 
0102 Hafnarrannsóknir og mælingar ........................ 
0103 Hafnarmannvirki og lendingarbætur') ......... 
0104 Ferjubryggjur ................... 0... 
0105 Landshafnir, afborganir lána .......................... 
0107 Hafnarbótasjóður, framlag .....................0...... 
0108 Sjóvarnargarðar') ........00..0.0. 0000... 

0109 Landshöfn Þorlákshöfn, framkvæmdir .............. 
0110 Landshöfn Rifi, framkvæmdir ......................... 
0111 Landshöfn Keflavík—Njarðvík, framkvæmdir .... 

Gjöldsamtals................... 00 

9 130 
6 009 
3100 
2850 

21 089 

2 500 

2850 

21 089 

840 
2 000 

17 316 

102 680 

122 836 

100 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

4 527 

18 589 

122 736 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 12. 

2) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 13.
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341 Siglingamálastofnun ríkisins: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Lau... 7617 
2  Önnurrekstrargjöld...... BARANAANAARARAANARARANANANARA 2577 
4 Viðhald ............... 60 

6  Gjaldfærðurstofnkostnaður ..................00..0.0..0.. 7$ 

Gjöldsamtals................ 10 329 

0  Sértekjur .................. rr 700 
Mismunur ................ 000... 9 629 

342 Sjóslysanefnd: 

20 Laun... 233 
2  Önnurrekstrargjöld ............0....... 61 
90  Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ..................... 110 

Gjöld samtals ............0.... 404 

471 Flugmálastjórn: 

    

20 Laun... 38 748 
2  Önnurrekstrárgjöld ...................... 19 568 
4 Viðhald ............... 5 700 
6 — Gjaldfærðurstofnkostnaður ................0....00.00.... 46 250 

Gjöld samtals ................ 110 266 
0  Sértekjr .............. 7557 
Mismunur... 102 709 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ...........0.0.0.. 0. 6 566 
0102 Loftferðaeftirlit..................... 1 899 

0103 Flugöryggisþjónusta ................0.).0.0 0... 24 976 
0104 Reykjavíkurflugvöllur ............0....0.00.0 00. 10 992 

0105 Flugvalladeild ....................00.00..0.. 0. 19 583 
0106 Framkvæmdir á flugvöllum!) ................. 46 250 

Gjöldsamtals............0..... 110 266 

485 Ýmis framlög: 

90  Yfirfærslur: 
94 Tileinstaklinga ogsamtaka 

Gjöldsamtals ...............0... 0. 2 363 

Viðfangsefni: 

0102  Flugbjörgunarsveitir ..............0..0000. 0. 300 
0103 Slysavarnafélag Íslands, vegna tilkynningarskyldu 

fiskiskipa .........0.0.0.0 0000. 1 293 

0104 Velferðarráð sjómanna ..................00.0.0.. 000... 70 
0105 Fræðsluefni um Öryggismál sjómanna .......... 300 

0110 Sjálfvirkt tilkynningakerfi fyrir fiskiskip ........ 400 

Gjöld samtals ............. rr 2 363 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 14.
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651 

652 

Ferðamálaráð: Þús. kr. 

20 Lam... 1289 
2  Önnurrekstrargjöld ...................00... 0. 821 
4 0 Viðhald ..............0.0.. 0. 40 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .................0.000.0..0.... 2 850 
90  Yfirfærslur: 
93 Tilfyrirtækja ogatvinnuvega ............00.0.00...... 1 439 

Gjöld samtals „..............0..0 0. 6 439 
0  Sértekjur .................. 0 140 
Mismunur... 

Veðurstofa Íslands: 

20 
2 
4 
6 

0 

Viðf 

0101 
0102 
0103 
0104 
0105 
0106 
0107 
0108 
0109 
0110 
0111 
0112 
0113 
0114 
0115 

Laun... 22 726 
Önnur rekstrargjöld ...........0000...... 9 821 
Viðhald ..........0.0... 669 
Gjaldfærður stofnkostnaður ................0..0.0..0..... 1476 

Gjöld samtals... 34 692 
Sértekjur ............0........ 0 8 304 

Mismunur ................. 

angsefni: 

Yfirstjórn ...........00.00.0.. 0. 3133 
Veðurspádeild ................0.00.0.. 0... 3498 
Síma- og útvarpskostnaður ............................. 5013 
Fjarskiptadeild ...............00.0... 1616 
Veðurfarsdeild ..............0....0.. 1449 
Ahaldadeild, búveðurfræðimælingar ................ 2431 
Veðurstöðvar ............0..0... 5 126 
Hálendisathuganir ...............0.0.0....0.. 688 

Jarðeðlisfræðideild .......................00.... 1 569 
Bóka-ogskjalasafn ..........0...0.0.00.0...0 0... 198 
Veðurþjónusta vegna millilandaflugs ................ 8 304 
Hafísrannsóknir ....................0..0... 0. 476 

Snjóflóðavarnir ................0.0.0.0 0 320 
Veðurfræðirannsóknir ............0.000..0.... 301 
Alþjóðasamvinna ...............00.0... 0 370 

Gjöldsamtals ...................... 34 692 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

6 299 

26 388
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656 Landmælingar Íslands: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Laun... 4 221 

2 Onnurrekstrargjöld ......................0.......... 2378 
4  Viðháld.................0 rr 27 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ...............0..0...0.0.00.. 510 

Gjöldsamtals ..................0.. 7 136 
0  Sértekjur ................ 5 000 

Mismunur .................. rr 2136 

672 Sérleyfissjóður: 

90. Yfirfærslur: 

91 TilfyrirtækjaíB-hluta................0...0.....0 400 
Gjöldsamtals....................... 0 400 

  

Samtals 1212 141
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11 Iðnaðarráðuneyti 

101 Iðnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa: 

20 Laun................. rr 

2  Önnurrekstrárgjöld 0... 
4 Viðhald ................ 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..................0..000..... 

Gjöldsamtals .................... rr 
0  Sértekjur .......... err 

Mismunur ................. 0000 

201 Iðntæknistofnun Íslands: 

20 Laun... err 
2  Önnurrekstrargjöld ...................0..0..0 00.00.0000. 
4 Viðhald .............. rr 
6 — Gjaldfærðurstofnkostnaður .................00...00..02.. 

Gjöldsamtals ................... rr 
0  Sértekjur ............. rest 

Mismunur ..........0...... rr 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ..............0..0 0. 
0102 Iðntækniþjónusta .............000)...0.0 0. 
0103 NýiðnaðarrannsÓknir ................)..... 0000... 
0104 Staðlar .............0...... 0... 

Gjöld samtals .................... RANA 

203 Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins: 

20 Laum............. rr 
2  Önnurrekstrargjöld ...............0.0.........0.. 000... 
40 Viðhald... 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..................0..0..0..... 

Gjöldsamtals...................... 
0  Sértekjur................0.0.0.. 000 

Mismunur... 

  

2256 
13 137 
3 022 

597 

19 012 

9 920 
2810 

125 

974 

13 829 
5 180 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

5 624 

12 755 

8 649
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204 Verkstjórnarnámskeið: 

20 Lam... 

2 Önnurrekstrargjöld ............................... 
4 Viðhald... 
6 — Gjaldfærðurstofnkostnaður ..................... 

Gjöldsamtals ............... 
0  Sértekjur ............ 

Mismunur... 

206 

207 

221 

234 

Stjórnunarnámskeið: 

20 Laun... 
2  Onnurrekstrargjöld ............................... 

Gjöld samtals... 
0  Sértekjur 
Mismunur... 

Námskeið í stjórn vinnuvéla: 

20 Lau... 
2  Önnurrekstrargjöld ....................... 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..................... 

Gjöld samtals ..............0. 

0 Sértekjur 
Mismunur... 

Eftirmenntun í iðju og iðnaði: 

900 Yfirfærslur: 

94 Tileinstaklinga ogsamtaka ....................... 
Gjöldsamtals................. 

Lánasjóðir iðnaðarins: 

900 Yfirfærslur: 

93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .................... 

Gjöldsamtals .................. 

Viðfangsefni: 

0102 Iðnlánasjóður ..............0..... 
0103 Iðnrekstrarsjóður ................. 

Gjöldsamtals .............. 

Lagmetisiðjan Siglósíld: 

90. Yfirfærslur: 

91 Tilfyrirtækjaí B-hluta............................. 

Gjöldsamtals .................... 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

435 
78 

5 
25 

543 

128 

  

606 
348 

954 
477 

313 
230 

10 

553 
132 

1300 

17 189 

625 
16 564 

17 189 

2 500 

Þús. kr. 

415 

477 

421 

1300 

17 189 

2 500
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235 

240 

289 

299 

301 

249 

Fyrirtæki og stofnanir, framlög: 

90  Yfirfærslur: 
93 Tilfyrirtækja ogatvinnuvega ............ 

Gjöld samtals ...........0.... 

Viðfangsefni: 

0102 Útflutningsmiðstöð iðnaðarins ....... 

Iðnaðarrannsóknir: 

900 Yfirfærslur: 

91 Tilfyrirtækja í B-hluta..................... 
Gjöldsamtals............... 

Jöfnunargjald: 

90  Yfirfærslur: 
93 Tilfyrirtækjaogatvinnuvega ............ 

Gjöldsamtals ................. 

Iðja og iðnaður, framlög: 

90. Yfirfærslur: 
92 Tilsveitarfélaga............................. 
93 Tilfyrirtækja ogatvinnuvega ............ 
94 Tileinstaklingaogsamtaka............... 

Gjöldsamtals ........... 

Viðfangsefni: 

0102 Iðnráð................... FR 
0103 Heimilisiðnaðarfélag Íslands ......... 
0104 Eflingiðnþróunar og tækninýjungar 
0115 Ullar-ogskinnaverkefni ............... 
0121 Byggingarþjónustan .................... 

0126 Iðnþróunarverkefni ..................... 
0127 Iðnráðgjafar .............0.00.0...0...... 

Gjöldsamtals ................ 

Orkustofnun: 

20 Lan... 
2 0 Önnurrekstrargjöld ....................... 
4 Viðhald... 
6  Gijaldfærðurstofnkostnaður ............. 

Gjöldsamtals ............ 
0  Sértekjur ........... 
Mismunur... 

Þús. kr. 

2 894 

2 894 

4 000 

43 355 

1710 
3390 

370 

70 
20 

1 200 
240 
280 

1950 
1710 

5470 

29 952 
31 646 

385 
1775 

63 758 
6 127 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

2894 

4 000 

43 355 

5470 

57 631
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302 

321 

371 

399 

Rafmagnseftirlit ríkisins: 

20 Lan........... 
2  Önnurrekstrárgjöld ................................ 
4 Viðhald .................... 
6  Gijaldfærðurstofnkostnaður ......................0....... 

Gjöld samtals... 
0  Séftekjur .......... 
Mismunur... 

Rafmagnsveitur ríkisins: 

90 Yfirfærslur: 

91 TilfyrirtækjaíB-hluta....................0.0............ 

Gjöldsamtals ....................... 00. 

Orkusjóður: 

90 0 Yfirfærslur: 
91 TilfyrirtækjaíB-hluta.....................0............. 
94 Tileinstaklinga ogsamtaka................................ 

Gjöldsamtals ....................... 

Viðfangsefni: 

0101 Verðjöfnunargjald .....................0.00.0..00........ 
0103 Framlagtil styrkingar dreifikerfis í sveitum ......... 
0104 Lánagreiðslur, framlag .................................. 
0105 Lántiljarðhitaleitar .........................0....0........ 
0110 Orkusjóður, rekstur .............0..0... 
0111 Hólsfjallabæir ....................... 
0112 Sveitarafvæðing....................0...... 0. 
0113 Lántileinkarafstöðva ...........0..00.000.0 

Gjöldsamtals................0..0... 

Ymis orkumál: 

900 Yfirfærslur: 
93 Tilfyrirtækjaogatvinnuvega ...................0......... 

Gjöldsamtals......................0... 

Viðfangsefni: 

0101 Orkusparnaður ................0......... 0 
0103 Setlagarannsóknir ...................0..0.. 00.00.0000. 
0104 Jöfnun og lækkun hitakostnaðar skv. lögum nr. 

SM980 „0... 
0105 Niðurgreiðsla vegna rafhitunar 

31. desember 1982. 

12 170 

236 709 
700 

120 000 
27 000 
75 809 

5 000 
400 

237 409 

40 600 

1300 
2 000 

2300 
35 000 

40 600 

Þús. kr. 

7979 

12 170 

237 409 

40 600 

  

460 838
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12  Viðskiptaráðuneyti 

101  Viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa: 

201 

202 

902 

903 

20 Laun... 
Önnur rekstrargjöld .................. 
Viðhald .................. 
Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0....0....... 
Yfirfærslur: 
Til einstaklinga ogsamtaka .....................000..0.... 

Gjöldsamtals .................. 

Niðurgreiðslur á vöruverði: 

90 
93 

Yfirfærslur: 

Til fyrirtækja og atvinnuvega ...................0...0..... 
Gjöldsamtals ................... 

Styrkur vegna olíunotkunar til húshitunar: 

90  Yfirfærslur: 
94 Tileinstaklinga ogsamtaka........................0....... 

Gjöldsamtals..................... 

Verðlagsstofnun: 

20 Laun... 

2  Önnurrékstrárgjöld dd... 
4 Viðhald ................... 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ....................0......... 

Gjöldsamtals ................ 

Skráning hlutafélaga: 

Önnur rekstrargjöld ............. 
Viðhald .................... 

Gjöldsamtals.................... 
Sértekjur ........... 
Mismunur ............... 

Þús. kr. 

3953 

2 266 

25 

30 

210 

839 000 

29 200 

7524 
1 682 

14 
236 

659 
104 
10 
12 

785 
280 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

6484 

839 000 

29 200 

9 456 

505 
  

884 645
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13 Hagstofa Íslands 

101 Hagstofa Íslands, aðalskrifstofa: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Lan... 4 935 
2  Önnurrékstrafgjöld ...............0..0.. 1923 
40 Viðhald... 27 
6 — Gjaldfærðurstofnkostnaður ................0...0.......... 57 

Gjöldsamtals........... 6 942 
0  Sértekjur 141 

Mismunur... 6 801 

102 Þjóðskráin: 

20 Laun... 2053 

2  Onnurrékstrargjöld ...............0...... 801 
4 0 Viðhald... 23 

Gjöldsamtals ............ 2877 
0  Sértekjur .......... 576 

Mismunur ................... 2301 

Samtals 9 102 

14 Ríkisendurskoðun 

101 Ríkisendurskoðun, aðalskrifstofa: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Lau... 9 343 
2  Önnurrekstrargjöld ..............00...0..... 1320 
4 Viðhald ..........000..00.0. 40 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .............................. „58 

Gjöldsamtals ................... RR 10 761 
0  Sértekjur ............. rr 6 

Mismunur ................ rr 10 755 

Samtals 10 755 
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101 

181 

991 

ÍS Fjárlaga- og hagsýslustofnun 

Fjárlaga- og hagsýslustofnun, aðalskrifstofa: 

20 Laun 

2 Önnur r€kstrargjöld dd... 
40 Viðhald... 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .................00..00.00..... 

Gjöldsamtals ..................0. 0 

Ríkisbifreiðar, framlag: 

6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..............00..0..0.0 000... 

Gjöldsamtals ................ 

Tölvumál: 

20 Laun... 
2  Önnurrekstrargjöld 
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ...............0..0..0.0.0.0.. 

Gjöld samtals ..............0..0..0.. 

Ýmis lán ríkissjóðs: 

21 VeXtir 2... 
Gjöldsamtals ................... 
98 Lánahreyfingar út ..................00..0.0.0... 0... 

99 Lánahreyfingarinn ...............0..0.00000.. 000... 

Þús. kr. 

4 067 

1620 
20 

52 

1 000 

281 
50 

3 700 

365 000 

389 000 
1 000 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

5 759 

1000 

4 031 

365 000 

  

Samtals 375 790
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B-HLUTT 

Ríkisfyrirtæki og sjóðir í ríkiseign 

5. gr. 
Arið 1983 er ætlast til að rekstri og fjármunahreyfingum eftirtalinna ríkisfyrirtækja og 

sjóða í ríkiseign verði hagað skv. áætlunum í þessari grein. 

21 Forsætisráðuneyti 

    

171  Byggðasjóður: Þús. kr. Þús. kr. 
20 Laun 5 887 
2  Önnurreékstrargjöld ............. 2700 
270 VEXtir 42 000 
90 Yfirfærslur ......... 2 000 

Gjöld samtals „....... 52 587 
020 Vaxtatekjur... 70 000 
012 Framlög ríkissjóðs... 69 825 

Tekjur Samtals... 139 825 
Mismunur... 87 238 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 AfbOrgUN lána .........)..0 67 000 
982 Veitt lán 0... 164 238 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir ..................00... 44 000 
992 Tekin lán...) 100 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár „...................0..0. 87 238
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201 

202 

22 Menntamálaráðuneyti 

Happdrætti háskólans: 

20 
2 

23 Hráefni og vörur til endursölu 

04 Seldar vörur og þjónusta 
020 Vaxtatekjur 

Laun 
Onnur rekstrargjöld ........ 

Gjöld samtals 

Tekjur samtals 
Mismunur ...... 

Fjármunahreyfingar: 

984 Annað, greitt í ríkissjóð 
„ greitt Háskóla Íslands 

995 Ráðstöfun eigin fjár 

Lyfjabúð háskólans: 

20 
2 
4 

23 

27 
28 

04 

Ut: 

Inn: 

Laun 

Önnur rekstrargjöld ............. 
Viðhald... 

Hráefni og vörur tilendursölu ...............)............ 
Vextir 

Afskriftir 

Gjöld samtals... 
Seldar vörur og þjónusta 

Tekjur samtals 
Mismunur ...... 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 

984 Annað .......... 

Inn: 

28 Afskriftir ....... 

Þús. kr. 

5 866 

14 861 
103 254 

123 981 
147 505 

5 000 

152 505 

4 705 
23 819 

28 524 

5 980 
1370 

100 

8 980 
420 
50 

16 900 

17 600 

17 600 

  

750 

50 
700 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

28 524 

700
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211 

276 

422 

Háskólabíó: Þús. kr. 

20 Lan 2 900 

2 Önnur rekstrargjÖld 1 368 
4 Viðhald ......... 600 
23 Hráefni og vörurtilendursölu ........................... 3 500 
27 Vextir... 40 

28 Afskriftir... SO 

Gjöld Samtals... 9 208 
04 Seldar vörur og þjónusta ........0.0.0.00. 0... 9 028 
020 Vaxtatekjur ........0... 150 

019 Aðrartekjur.............00.0.0.. 0 30 

Tekjur samtals .........0.).00.0.. 9 208 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
984 Afað „dr 800 

Inn: 

994 Afskriftir ............. ARA 800 

Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna: 

210 VeXtir 90 

Gjöld samtals... 90 
012 Framlög ríkissjóðs ...........0.... 4 705 

Tekjur samtals... 4 705 
Mismunur... 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 Afborgun lána ..........)..0.... 442 
983 Fjárfestingar ............0.0..00. 0. 4 173 

Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ................00.00.0.0.0 00... 4 615 

Námsgagnastofnun, skólavörubúð: 

20 Laun rr 1431 
2  Onnurrekstrargjöld ..............0..0.... 0. 1380 

40 Viðhald... 150 
23 Hráefni og vörurtilendursölu ........................... 3342 
28 Afskriftir 2... 174 

Gjöld samtals ..............0. 6477 

04 Seldar vörur og þjónusta ..........0.0.0.0.0 00... 6477 

Tekjur samtals .........0.0.0.. 6 477 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

984 APNAað 174 
Inn: 

994 Afskriftir ................ 174 

Þús. kr. 

4 615



31. desember 1982. 

679 

871 

872 

Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni: 

200 Lam rr 
2  OÖnnurrekstrargjöld ..............0... 

40 Viðhald... 

Gjöld samtals ..........0.0.0...0 
04 Seldar vörur og þjónusta .........0.00.0.00 0 

Tekjur samtals... 
Mismunur... 

Fjármunahreyfingar: 

Gjöld samtals ........0.0... 

Út: 

984 Annað 2... 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ..........00.0.0..00.0..0 0. 

Unglingaheimili ríkisins: 

20 Laun rr 

2 Önnur rekstrárgjöld 
40 Viðhald... 

04  Seldar vörur og þjónusta ..........0.0.0.0. 0... 
012 Framlög ríkissjóðs ..........0..0. 0 

Tekjur samtals... 

Mismunur... 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

Gjöld samtals .........0.0.... 

983 Fjárfestingar ...............0..0.0.. 0... 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ...........0...000..0.0..0 

Lánasjóður íslenskra námsmanna: 

20 Laun rr 
2 Önnur rekstrargjöld 0... 
27 Vextir 2... 
90 Yfirfærslur .............0... 

020 Vaxtatekjtr ............. 
012 Framlög ríkissjóðs ..........0.0....0 00. 

Tekjur samtals „.........0... 
Mismunur... 

257 

919 
1 000 

1 000 

sl 

175 

1958 
1 245 

24 094 
19 900 

47 197 
12 641 

226 943 

239 584 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

Sl 

175 

192 387



Nr. 101. 258 

971 

972 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 
981 Afborgun lána ...........0.0....0. 0 
982 Veittlán ........0.0)..0 0... 
983 Fjárfestingar ............0..00..0 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir ............................ 

992 Tekin lán ...........0..).0..00. 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..............0..0.0.0...0.... 

Ríkisútvarpið, hljóðvarp: 

20 Laun 

2 Önnur rekstrárgjöld 
4 Viðhald... 

27 VeKtir 
28 Afskriftir... 
90 Yfirfærslur ...........0..0.0.0. 

Gjöld samtals... 
04 Seldar vörur og þjónusta ..........)0..00........ 
020 Vaxtatekjur ........... 

019 Aðrartekjur .........0...0... 

Tekjur samtals „.........0).0.. 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

983 Fjárfestingar ...........0.0..0....0 
Inn: 

994 Afskriftir... 

Ríkisútvarpið, sjónvarp: 

20 Laun 
2  Önnurrekstrargjöld .................... 
40 Viðhald... 
21 VeKtir 0... 

28 Afskfiftir 2... 
90 Yfirfærslur ............0...0.0. 

Gjöld samtals „........0.... 

(4 Seldar vörur og þjónusta ...........0.0..0.00..... 
012 Framlög ríkissjóðs ..........0.0.0.. 0 
020 Vaxtatekjur... 
019 Aðrartekjur ...........00.0... 

Tekjur samtals ..........0.0.0.. 
Mismunur... 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

5 570 
138 000 
192 387 

49 800 

28 200 

800 
220 

12 200 

9 780 

101 000 
97 800 

2 600 

600 

101 000 

  

  

12 200 

12 200 

62 200 
46 290 
1630 

4 880 

950 

160 500 

Þús. kr. 

4 590
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Fjármunahreyfingar: Þús. kr. 
Ut: 

981 Afborgun lána .............0.0.00.0... 0000 r tn 590 
983 Fjárfestingar ............0..0..00.0.0.0 0... 25 500 

964 Afnað ........... 4 000 
Inn: 

994 Afskriftir... 25 500 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..............0.0.0.0.0 0000... 4 590 

973 Þjóðleikhúsið: 

20 Laun renna 29 405 

2  Önnurrékstrargjöld ............... 8213 
40 Viðhald... 1 000 
23 Hráefni og vörurtilendursölu ........................... 3430 

27 VeKtir rr 15 

Gjöldsamtals .................. 0 42 063 

04 Seldar vörur og þjónusta .........0..0.00.0.0 0. 13 625 
012 Framlög ríkissjóðs ............0.0.0.. 000 28 313 
020 Vaxtatekjur ............. 125 

Tekjur samtals ................... 42 063 

974  Sinfóníuhljómsveit Íslands: 

20 Laun rare 15 685 
2  OÖnnurrékstrargjöld ................ 3 600 

Gjöld samtals .............. 19 285 
04 Seldar vörur og þjónusta .............00000.0.0 00. 2483 
012 Framlög ríkissjóðs ..........0..0.0.0 0 9 409 
019 Aðrartekjur ................0....0 00 7393 

Tekjur samtals ..............0..0.0 00 19 285 

975  Vísindasjóður: 

2 Önnur rekstrárgjöld 150 
90. Yfirfærslur ............0.0......0. 6 930 

Gjöld samtals ...........0.0..0.. 0 7 080 
012 Framlög ríkissjóðs .............0..... 80 
019 Aðrar tekjur, Arðsjóður Seðlabankans................ 7000 

  

Tekjur samtals .............0.0...0 0 7080 

Nr. 101. 

Þús. kr.
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976 Menningarsjóður: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Laun 1 036 
2 Önnur rekstrargjöld 0... 434 
40 Viðhald... 60 
23 Hráefni og vörurtil endursölu ........................... 2 645 
27 VEXtir 2. 200 

28 Afskriftir... 15 
900 Yfirfærslur .........0......0. 310 

Gjöldsamtals .........0.0.0... 4 700 
04 Seldar vörur og þjónusta .........0.0).00.0.. 3 090 

012 Framlög ríkissjóðs ..........0.0.... 0. 1 610 

Tekjur samtals... 4 700 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ........0.0.0...0.0.0 0000 15 

Inn: 
994 Afskriftir... 15 

977  Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu: 

012 Framlög ríkissjóðs .............0..0 15 000 

Tekjur samtals .............0.0.... 15 000 
Mismunur... 15 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar ...........0.0..00.....0.. 15 000 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár .........0.0..0.00.00.0.. 0... 15 000
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23 Utanríkisráðuneyti 

101 Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli: 

11i 

20 
2 
4 

23 

27 
28 

04 
020 
019 

Önnur rekstrargjöld ............ 
Viðhald... 
Hráefni og vörur tilendursölu ............0..0.0..0...... 
Vextir... 

Gjöldsamtals ............ 
Seldar vörur og þjónusta ..........).0.0. 

Vaxtatekjur... 
Aðrartekjur 

Tekjur samtals ..........0. 
MismMuUMUr 

Fjármunahreyfingar: 

983 
984 

Ut: 
Fjárfestingar ................... 
Annað, greitt Í ríkissjóð ........0..0..00.0. 
Inn: 

Flugmálastjórn, Keflavíkurflugvelli: 

20 
2 
4 
27 
28 

04 
019 

Önnur rekstrargjöld 
Viðhald ...........0. 
Vextir rr 

Gjöldsamtals ........... 
Seldar vörur og þjónusta ..........2.0.0.. 
Aðrartekjur 

Tekjursamtals ............ 
Mismunur... 

Fjármunahreyfingar: 

981 
983 
984 

Ut: 
Afborgun lána 
Fjárfestingar ................ 
ANNAð 
Inn: 

Þús. kr. 

9 280 
4 705 

600 
68 580 

90 
700 

83 955 
104 025 

1300 
630 

105 955 

700 
22 000 

700 
22 000 

10 625 
2376 
1 609 

23 
250 

14 883 
15 003 

2 000 

17 003 

320 
250 

1 800 

250 
2120 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

22 000 

2120



Nr. 101. 

121 Sala varnarliðseigna: 

20 Laun... 

2  Onnurrekstrargjöld 

262 

40 Viðhald... 
23 Hráefniogvörurtilendursölu ............................ 
28 Afskriftir... 

Gjöldsamtals.............. 
04 Seldarvörurog þjónusta .........0.0.0.0. 0 
020 Vaxtatekjur „............. 

Tekjursamtals ..............0... 

Mismunur... 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 

983 Fjárfestingar......... 
984 Annað, greitt í ríkissjóð 

Inn: 

994 Afskriftir ............. 

995 Ráðstöfun eigin fjár 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

2158 

1400 
200 

11 200 

924 

15 882 
20 608 

1 600 

22 208 

250 

Þús. kr. 

6 326



31. desember 1982. 

171 

172 

206 

24 

Jarðeignir ríkisins: 

2  Önnurrekstrargjöld 

Gjöldsamtals................0. 
012 Framlög ríkissjóðs ........0.......... 

Tekjur samtals 

Fjármunahreytingar: 
Ut: 

981 Afborgunlána..................0.0 0000... 
983 Fjárfestingar ............0.0.0.0.0.. 000. 

Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár .................0.0000.. 000... 

Jarðasjóður: 

012 Framlög ríkissjóðs ...........0.0.... 0. 

Tekjur samtals 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 Afborgunlána ............0.......... 00... 

982 Veittlán 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir ................0.0....0 00... 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...................0.0..0.0 00... 

Tilraunabúið Hesti: 

20 LalM...... rr 

2 0 Önnurrekstrargjöld 

Gjöldsamtals ................. 

04 Seldar vörur og þjónusta 
012 

Tekjur samtals 

Landbúnaðarráðuneyti 

27 Vextir rr 

Mismunur... 

Mismunur... 

983 Fjárfestingar .............0..0.0..0.0 00... 

40 Viðhald ........... 

Framlög ríkissjóðs ..........0...0.0.0 0 

Mismunur... 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

  

s
s
 

Qo
 

UW
 

ua
 

1 003 

1 003 
1003 

35
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Fjármunahreyfingar: Þús. kr. Þús. kr. 
Ut: 

983 Fjárfestingar .........0..00.0..00.0 000 35 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár .........0....0..00.0 000... 35 

297 Tilraunastöðin Reykhólum: 

20 Lau... R 357 

2  OÖnnurrekstrárgjöld .............0...0.0...0. 250 
40 Viðhald... 66 

Gjöld samtals...) 673 
04 Seldar vörur og þjónusta ............0.00.0.0 0. 363 

012 Framlög ríkissjóðs .........0....... 390 

Tekjursamtals ............... 153 
Mismunur... 80 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

983 Fjárfestingar .............0.0...... 0 80 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ..............0..0..0.0..0. 000. 80 

208 Tilraunastöðin Möðruvöllum: 

20 Lau... 731 
2  Önnurrékstráfgjöld ..........00. 650 
4 Viðhald... 70 
270 VæKtir rr 6 

Gjöldsamtals „.............. 1457 
04 Seldarvörurog þjónusta ..........0.0.00.0.0 00... 642 
012 Framlög ríkissjóðs ................. 1402 

Tekjursamtals ..........0.0.... 2 044 
Mismunur... 587 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 Afborgun lána...) 12 
983 Fjárfestingar ..............0...0... 000. 580 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir ...........).)...0..0 000... 5 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..............0)..0..0.00.. 0 587



31. desember 1982. 265 

209 Tilraunastöðin Skriðuklaustri: Þús. kr. 

20 Laun... 633 
2  Örnnurrekstrárgjöld ..........0...0.. 724 

40 Viðhald... 115 
27 Vextir 2... 3 

Gjöld samtals ..........0.... 1475 
04 Seldarvörurog þjónusta .......0.0.0)....0 00. 935 
012 Framlög ríkissjóðs ..............0... 603 

Tekjur Samtals ............ 1538 
Mismunur... 

211 

221 

Fjármunahreyfingar: 

981 
983 

995 

Ut: 
Afborgun lána...) 13 
Fjárfestingar...) 50 
Inn: 
Ráðstöfun eigin fjár ..........)0....000. 0 63 

Tilraunastöðin Sámsstöðum: 

4 

04 
012 

Laun... 326 
Onnurrekstrargjöld „.........0..0. 300 
Viðhald... 235 

Gjöld samtals... 861 
Seldar vörur og þjónusta ........0. 500 
Framlög ríkissjóðs...) 361 

Tekjur samtals... 861 

Áburðarverksmiðja ríkisins: 

20 

2 
4 

23 
27 
28 

04 
020 
019 

LAUN rns 55 111 
Onnurrekstrargjöld ..........0).00.0.0. 49 142 
Viðhald... 7 709 
Hráefni og vörur tilendursölu ..................0.0..0..... 217 740 
VEXtIr rr 35 827 
Afskriftir 51 821 

Gjöldsamtals......0..... 417 350 
Seldar vörur og þjónusta .......0).0).0.. 385 809 
Vaxtatekjur .............. 36 366 
Aðrartekjur 600 

Tekjur samtals ..... BRENNA 422 775 
Mismunur... 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

63 

5425



Nr. 101. 266 

236 

237 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 Afborgun lána ...........)..0)..0. 

983 Fjárfestingar ................. 
984 Afað 

Inn: 

992 Tekinlán .........))0).. 
994 Afskriftir 2... 
995 Ráðstöfun eigin fjár ................................ 

Fóður- og fræframleiðslan Gunnarsholti: 

20 Lan 
2 Önnur rekstrárgjöld 
40 Viðhald... 

23 Hráefni og vörur tilendursölu .................. 
21 Vextir... 
28 Afskriftir 0... 

Gjöld samtals... 

04 Seldar vörur og þjónusta ......................... 
020 Vaxtatekjur 

019 Aðrar tekjur... 

Tekjur samtals... 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 

961 Afborgun lána .............0..0.... 
Inn: 

994 Afskriftir 2... 

20 Laun 
2  Önnurrekstrargjöld ........................... 
4 Viðhald... 
21 Vextir 

28 Afskriftir... 

Gjöld samtals ..........).... 
04  Seldar vörur og þjónusta ...............).......... 
020 Vaxtatekjur „2... 
019 Aðrar tekjur...) 

Tekjur samtals ........0. 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 Afborgun lána „.................0.0 
Inn: 

994 Afsktiftir ......... 

31. desember 1982. 

Þús. kr. Þús. kr. 

16 000 
43 375 

41 246 

43 375 

51 821 

5425 

1 900 

5 500 
456 

200 
1877 

55 

9 988 
9361 

205 
402 

9 988 

  

En
 

(4
 

2 006 
5914 
1024 
2402 

195 

11 541 

10 940



31. desember 1982. 267 Nr. Í01. 

238  Fóðuriðjan Ólafsdal: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Lan rr 1235 
20 Önnur rEkstrárgjöld 2415 
40 Viðhald... 188 
27 VEXtir rr 1279 

28 Afskfiftir 2... 29 

Gjöld samtals ............. 5 146 
04  Seldar vörur og þjónusta ..........0.0.0.0. 0. 4 733 
012 Framlög ríkissjóðs ...........0... 335 
020 Vaxtatekjur .......... 210 
019 Aðrartekjur ...........0....0.. 203 

Tekjur samtals .............0...0 5481 
Mismunur... 335 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 Afborgun lána .................. FRANANARRARANARARANANARARAR 364 
Inn: 

994 Afskriftir .........0..0... 29 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...........0..0.0..0.0.. 000. 335 

239 Grænfóðurverksmiðjan í Flatey, A-Skaftafellssýslu: 

20 Laun 1710 
2 Önnur rekstrargjöld 0... 5 642 
40 Viðhald... 521 
21 VeKtir rr 2430 
28 Afskriftir... 60 

Gjöld samtals „.......0...0. 10 363 
04 Seldar vörur og þjónusta .........000).0.. 0. 9 767 

020 Vaxtatekjur ........... 305 
019 Aðrartekjur .............0..0... 291 

Tekjur samtals ..........0..0.0... 10 363 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ..................0..0.0.0 00. 60 
Inn: 

994 Afskfiftir ............. 60



Nr. 101. 268 

246 

271 

272 

Laxeldisstöðin Kollafirði: 

20 Laun rr 
2  Önnurrekstrargjöld ...........0.. 
40 Viðhald... 
23 Hráefni og vörurtil endursölu ........................... 

Gjöld samtals „......0...0.. 
04 Seldar vörur og þjónusta ...........00000.0. 

012 Framlög ríkissjóðs ...,....0.00.... ARA 

Tekjur samtals ..........0.0.0.0.. 

Landgræðslusjóður: 

20 Lan 
23 Hráefni og vörurtilendursölu ........................... 
900 Yfirfærslur ..................0.. 00 

Gjöld Samtals „2... 
04 Seldar vörur og þjónusta .......0.0)..00... 
012 Framlög ríkissjóðs ..........0.0...0.. 
019 Aðrartekjúr ............. 

Tekjur samtals .............. 
Mismunur 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
983 Fjárfestingar ...............0.0....0.0 00 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..........0.).00.....0.0 0... 

Einangrunarstöð holdanauta í Hrísey: 

20 Laun rr 

2  Önnurrékstrargjöld .............0.0.. 0. 
4 Viðhald ................ rr 
27 Vextir... 

Gjöld Samtals... 
04 Seldar vörur og þjónusta .........00.0.. 
012 Framlög ríkissjóðs ........0.0..... 

Tekjur samtals... 
MistMuftr 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 Afborgun lána ............)...... 
983 Fjárfestingar .................00.0....0. 00 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár ............0).0000.000. 0... 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

218 

218 

48 

Þús. kr. 

218 

48



31. desember 1982. 269 Nr. 101. 

25 Sjávarútvegsráðuneyti 

211  Fiskimálasjóður: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Laun. 692 
2  Önnurreékstrárgjöld ..............0..0.. 195 
40 Viðhald... 12 
900 Yfirfærslur ............0..0... 2500 

Gjöldsamtals............. 3 399 
020 Vaxtatekjur... 2000 
019 Aðrartekjur .......... 2900 

Tekjursamtals ........0... 4 900 
Mismunur... 1501 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 
982 Veittlán ...............0..0..00.0 00 1 901 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir .............0..0.0....0 0. 400 

995 Ráðstöfun €igiri fjár .........0..00..0.....0 0... 1501 

221 Síldarverksmiðjur ríkisins: 

20 Laun. 15 401 

2  Önnurrekstráfgjöld 18 459 
4 Viðhald ............ 17 000 
23 Hráefniogvörurtilendursölu .............0...0)..0....... 19 860 
27 Vextir... 13 244 
28 Afskriftir 2... 8 082 

Gjöld samtals...) 92 046 
04 Seldarvörurog þjónusta .........0..00.0...0 0. 92 046 

Tekjursamtals ............0.... 00 92 046 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgunlána ............0.0..0.. 000... 3 082 

983 Fjárfestingar .............0......0. 0 5 000 

984 Annað ........00... 0 36 000 
Inn: 

992 Tekinlán ........0)...00.0. 0 36 000 
994 Afskriftir... 8 082 

A 35



Nr. 101. 270 

272 

274 

Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins: 

20 Laun... 
2  Önnurrékstrárgjöld 0... 
4 Viðhald... 

Gjöldsamtals ...........0..0.. 
04 Seldar vörur og þjónusta ..........0.00. 
012 Framlög ríkissjóðs...) 

Tekjursamtals ............. 

Aflatryggingasjóður: 

20 Laun... 
2  Önnurrekstrargjöld ...............00.0.... 

Gjöldsamtals.............. 
012 Framlög ríkissjóðs ..........0...0 
019 Aðrartekjur, aflatryggingasjóðsgjald .................. 

Tekjursamtals .............)....... 
Mismunur... 

Fjármunahreytingar: 

Ut: 

984 Afað ........ rr 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ...............0..0).0......0 0. 

31. desember 1982. 

  

15 515 

Þús. kr. 

279 954



31. desember 1982. 

101 

251 

371 

Lögbirtingablað: 

20 

04 

Laun ........... 
Onnur rekstrargjöld 
Viðhald ....... 

Gjöld samtals 

271 

26 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti 

Seldar vörur og þjónusta ............).).0.. 00. 

Tekjursamtals ............0.0.. 

Landhelgissjóður: 

27 

020 Vaxtatekjur 

Vextir ......... 

Gjöld samtals 

012 Framlög ríkissjóðs ................... 
019 Aðrartekjur 

Tekjursamtals ...........)... 

Mismunur .... 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 Afborgun lána ..............0.0... 0. 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár ............).0.00.0.. 0... 

Kirkjubyggingasjóður: 

20 Laun... rare 

2  OÖnnurrekstrárgjöld ............0.0.0.0.. 0... 

Gjöldsamtals.............. rr 
012 Framlög ríkissjóðs ..............0..... 

Tekjur samtals ................. 
Mismunur 

Fjármunahreyfingar: 

982 Veittlán 

Ut: 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir .............0).)..... 0000. 
995 Ráðstöfun eigin fjár ................0..0.. 000... 

  

8 962 
1200 

10 962 

  

1 000 

1 060 

80 
980 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

980



Nr. 101. 272 31. desember 1982. 

372 Kirkjugarðasjóður: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Lam... 15 

2 0 ÖnnurrekstrargjÖld 15 
90 Yfirfærslur .......... 10 

Gjöld samtals ............... 40 
020 Vaxtatekjur ............... 60 

012 Framlög ríkissjóðs ................ 1 
019 Aðrartekjur ............0... 220 

Tekjursamtals „............ 281 

Mismunur... 241 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

982 Veittlán ....................... 241 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ...............0.....0..0.0. 0 241 

373 Kristnisjóður: 

900 Yfirfærslur ............00... 1 600 

Gjöld samtals ................. 1 600 
012 Framlög ríkissjóðs ............... 1 600 

Tekjursamtals ........... 1600



31. desember 1982. 

27 

271 Byggingarsjóður ríkisins: 

272 

20 
2 
4 

27 

04 
020 
012 

Önnur rekstrargjöld ..... 
Viðhald ........... 
Vextir 

Gjöld samtals .............. 

Seldar vörur og þjónusta 
Vaxtatekjur................ 
Framlög ríkissjóðs ........ 

Tekjur samtals ............ 
Mismunur .................. 

Fjármunahreyfingar: 

981 

982 
984 

991 

992 
995 

Ut: 
Afborgun lána............. 

Veitt lán 
Annað 
Inn: 
Innheimtar afborganir ... 
Tekinlán ................... 

Ráðstöfun eigin fjár ...... 

Félagsmálaráðuneyti 

Byggingarsjóður verkamanna: 

2 

27 

020 
012 

Önnur rekstrargjöld 
Vextir 

Gjöld samtals.............. 
Vaxtatekjur................ 
Framlög ríkissjóðs ........ 

Tekjur samtals ............ 
Mismunur .................. 

Fjármunahreyfingar: 

981 
982 

991 
992 
995 

996 

Ut: 
Afborgun lána............. 
Veitt lán 
Inn: 
Innheimtar afborganir ... 
Tekinlán ................... 
Ráðstöfun eigin fjár ...... 

Annað 

Þús. kr. 

4 697 

1528 
300 

102 735 

115 260 

4 500 
225 300 
141 514 

371 314 

69 039 
569 315 

37 300 
345 000 

256 054 

9 500 
5672 

15 172 

20 488 
158 050 

178 538 

  

9 482 
366 839 

1388 
146 000 
163 366 

65 567 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

256 054 

163 366



Nr. 101. 274 

371 

372 

971 

Lánasjóður sveitarfélaga: 

20 Lam... 

2  Önnurreékstráfgjöld .............00.0..... 
27 VeKtir 2... 

Gjöld samtals... 
020 Vaxtatekjur .............. 

012 Framlög ríkissjóðs ..............0.... 
019 Aðrartekjur ............0..... 

Tekjursamtals „............ 
Mismunur... 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 
981 Afborgun lána ..............0..0....0 00. 

982 Veittlán ................0... 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir ..............0....... 00... 

992 Tekinlán ............)..0..... 0 
995 Ráðstöfun eigin fjár ................0..0...00.0.00 00. 

Landakaup kaupstaða og kauptúna: 

2 Önnur r€kstrargjÖld 

Gjöldsamtals ...........0.... 
020 Vaxtatekjur .............0.. 
019 Aðrartekjur ............0. HARA 

Tekjursamtals ..........0.0..0. 0. 
Mismunur... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

982 Veittlán .............0..0.... 0 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir ............0..0..).0..... 000 

992 Tekinlán ..........0.00000 00. 

Erfðafjársjóður: 

90 Yfirfærslur .......... 

Gjöld samtals...) 
020 Vaxtatekjur... 
012 Framlög ríkissjóðs ............... 

Tekjur samtals... 
Mismunur... 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

505 
350 

17 400 

21 000 

54 810 

16 000 
19 955 

19 400 

40 000 

36 555 

1 680 

110 

1 000 

570 

11 500 

11 500 
1900 

16 185 

18 085 

Þús. kr. 

36 555 

570 

6 585



31. desember 1982. 275 

972 

Fjármunahreyfingar: Þús. kr. 
Lt: 

982 Veittlán ..........0..0.. 0... 7 685 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir ............0..0.... 0 800 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...............)....0.0 0000 6 585 
996 Annað .......... rr 300 

Bjargráðasjóður Íslands: 

20 

27 

90 

020 

012 

019 

Laun... 550 
Önnur rekstrargjöld .................. 350 
Viðhald ...........0. 20 
Vextir rr 7700 
Yfirfærslur ...........0....0.0... 00 2 000 

Gjöldsamtals.................. 10 620 
Vaxtatekjur ................0. 0. 3100 

Framlög ríkissjóðs ................. 0. 8 522 
Aðrartekjur ............... 7420 

Tekjursamtals ............0..0..... 19 042 
Mismunur... 

Fjármunahreyfingar: 

981 
982 

991 
995 

Ut: 
Afborgun lána ...........0..0.....0 0 4 000 

Veittlán .............. 11 922 
Inn: 
Innheimtar afborganir ..............).)..... 0. 7 500 
Ráðstöfun eigin fjár ..............0.00.0..0.0 00. 8422 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

8422



Nr. 101. 276 

271 

31. desember 1982. 

28 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti 

Tryggingastofnun ríkisins, lífeyristryggingar: 

20 Lau... 
2  Önnurrekstrárgjöld ................. 
4 0 Viðhald. 
90 Yfirfærslur ............0....0.. 

Gjöldsamtals ...........0.... 

04 Seldar vörur og þjónusta (rekstrarkostnaður 
greiddur aföðrum) ....................000 00 

012 Framlög ríkissjóðs ............... 

Tekjursamtals ............0..0..... 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
982 Veittlán ..........0..0.0..0.. 00. 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir..............0..0....0 0... 
996 Anfað „0... 

Tryggingastofnun ríkisins, sjúkratryggingar: 

90  Yfirfærslur, tillífeyristrygginga .......................... 
„ bætur 

Gjöldsamtals ...........0..0... 
012 Framlög ríkissjóðs .................. 

Tekjursamtals ............0.00.00.0 0. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

984 Annað 2... 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir ................0..0.0 0000... 

Tryggingastofnun ríkisins, slysatryggingar: 

90  Yfirfærslur, tillífeyristrygginga .......................... 
" Dætur 

Gjöldsamtals ...........0.. 
020 Vaxtatekjur... 

012 Framlög ríkissjóðs .........0....0. 
019 ÁAðrartekjur ...........0.0.0.0.0 0. 

Tekjursamtals .........0...... 

361 

17 293 
1 740 000 

1 757 293 

  

7000 

2 500 
500 >

 

  

35 785 
8 500 

14 600 

35 785 

Þús. kr.
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273 

31 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

984 Annað ............ 

Inn: 

277 

991 Innheimtar afborganir ....................0.0. 0000 a tn. 

Atvinnuleysistryggingasjóður: 

2  Önnurrekstrargjöld 
90  Yfirfærslur ........... 

Gjöld samtals ........ 
020 Vaxtatekjur.......... 
012 Framlög ríkissjóðs .. 
019 Aðrartekjur ......... 

Tekjur samtals ...... 
Mismunur ............ 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
982 Veittlán .............. 
984 Annað ............... 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir ...........0......0..0 000... 

995 Ráðstöfun eigin fjár 

Ríkisspítalar, þvottahús: 

20 Laun 
2  Önnurrekstrargjöld 
4 Viðhald ............... 

Gjöld samtals ........ 
04 Seldarvörurog þjónusta ..............00.00.0 00 .n tat... 

Tekjur samtals ...... 
Mismunur ............ 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
983 Fjárfestingar......... 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár 

3 900 
120 100 

124 000 
45 830 

120 000 
38 170 

204 000 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

80 000 

1697
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378  Læknishéraðasjóður: Þús. kr. Þús. kr. 

900 Yfirfærslur ..........0....0. 450 

Gjöldsamtals..............0... 450 
012 Framlög ríkissjóðs ..............0..0... 450 

Tekjursamtals ...........0. 450 

471 Gæsluvistarsjóður: 

  
012 Framlög ríkissjóðs ............... 3 000 

Tekjursamtals ........... 3 000 
Mismunur... 3000 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

983 Fjárfestingar .............00... 3 000 
Inn: 

995 Ráðstöfun Eigin fjár .............0......... 3 000 

910 Lyfjaverslun ríkisins: 

20 Lau... 8 904 
2  Önnurr€kstrárgjöld ................0.. 5318 
40 Viðhald... 580 
23 Hráefniogvörurtilendursölu ..............000.))......... 35 496 
270 VEXtir 15 755 
28 Afskriftir 2... 3320 

Gjöldsamtals ............ 69 373 
04 Seldarvörur og þjónusta .............00..... 63 984 
020 Vaxtatekjur... 10 387 

Tekjursamtals ........... 74 371 
Mismunur... 4 998 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

983 Fjárfestingar ............).00.. 900 
984 Anað 7418 

Inn: 
994 Afskriftir... 3320 
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................0...0..0 0 4 998
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911 Brunabótafélag Íslands: 

20 
2 

23 

27 
28 

04 
019 
020 

Önnur rekstrargjöld 
Hráefni og vörur til endursölu 

Vextir .......... 

Gjöld samtals. 
Seldar vörur og þjónusta ..........0.0.0.0. 
Aðrartekjur .. 
Vaxtatekjur... 

Tekjursamtals .............. 
Mismunur ..... 

Fjármunahreyfingar: 

981 
982 
983 
984 

991 
992 
994 

995 

Ut: 
Afborgun lána 

Veitt lán 
Fjárfestingar .. 
Annað 

Inn: 

Innheimtar afborganir .............0.0.0.0 0 

Tekin lán 

Þús. kr. 

10 500 
27 000 

105 000 

400 

600 

i43 500 

125 000 
500 

30 000 

155 500 

  

40 

10 000 
5 000 

1910 

4 300 
50 

600 
12 000 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

12 000
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29 Fjármálaráðuneyti 

  

101 Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Lau... 18 000 
2  Önnurrekstrargjöld 00... 58 300 
40 Viðhald... 2500 
23 Hráefniogvörurtilendursölu ............................ 184 000 
27 Vextir... 5 
28 Afskriftir... 1 900 

Gjöld samtals...) BARNANNA 264 705 
04 Seldarvörurog þjónusta .........0..).0. 1 100 580 

020 Vaxtatekjur... 130 
019 Aðrartekjur ...........0. 90 

Tekjursamtals ................ RENA 1 100 800 
Mismunur... 836 095 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar ..............0)..0.. 8 000 
964 Annað, greitt Í ÞÍkISSJÓð ...........00...... 830 000 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir ..............0...0.... 5 
994 Afskriftir ............. 1 900 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..........................0.00... 836 095 

103 Innkaupastofnun ríkisins: 

    

20 Laun... 4 527 
2  Önnurrekstrargjöld 21 143 
40 Viðhald... 60 
23 Hráefniogvörurtilendursölu ............................ 220 000 

Gjöldsamtals........... 245 730 
04 Seldarvörurog þjónusta ...........0).00... 243 930 
020 Vaxtatekjur... 900 
019 Aðrartekjur .............. 900 

Tekjursamtals 245 730
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931 Arnarhvoll: Þús. kr. Þús. kr. 

AU 51 RN 1810 
2  OÖnnurrékstrárgjöld ..............0).0..0.0 0. a a 199 
4 Viðhald... 455 
28 Afskriftir... 355 

Gjöld samtals ................. rr 3419 
04 Seldarvörurog þjónusta .........).)..0. 0. 3419 

Tekjursamtals ..............0.. 3419 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 
984 Affað ............. rr ara 355 

Inn: 

994 Afskriftir .......0.0..0... 0. 355 

932 Borgartún 7: 

20 Laun... 1058 

2  Önnurrekstrargjöld 746 
4 Viðhald... 300 

27 VeEXtir 2... 28 

28 Afsktiftir ................... 000 50 

Gjöld samtals .......... ARNA RARARRRRARARÐRA RA 2182 

04 Seldarvörurog þjónusta .........0..0.0..0 0000... 2162 

020 Vaxtatekjur .................. 0... 2 

Tekjursamtals „.........00..0...0. ar 2182 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
981 Afborgun lána ..............)..0.... 0. senta 50 

Inn: 
994 Afskriftir... 50 

934 Tollstöðvarhús: 

20 La ..rnrerrrrrrrrrnrnnnnnrarr rr 2124 
2  OÖnnurrékstrargjöld ..............0.0... 0. 2036 
4 Viðhald .............0..0.. 00 1202 

Gjöldsamtals ............. rr 5 362 
04 Seldarvörurog þjónusta ...........0).0..0 0000 5722 

Tekjur samtals ..............00.0. 0. 5722 

Mismunur... 360 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 
983 Fjárfestingar ..................0..00. ara 360 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...............0..0... 00... 360
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971  Ríkisábyrgðasjóður: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Laun 1170 
2  Önnurrekstrárgjöld 0... 630 

Gjöldsamtals ...............0. 1800 
020 Vaxtatekjur ............. 6 000 

012 Framlög ríkissjóðs .............0.....0 20 000 

Tekjursamtals ................... 26 000 
Mismunur... 24 200 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

982 Veittlán ..........00.0)..0... 29 750 
984 Annað 2... 33 780 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir ................00..0..00.0.. 0... 39 330 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...............00.00.00000 00... 24 200 

981 Ýmsar fasteignir ríkissjóðs: 

20 Laun... 450 
2  Önnurrékstrárgjöld ..........0...00....0. 1220 
40 Viðhald... 3 164 

Gjöld samtals... 4 834 
04 Seldarvörurog þjónusta .........0..0..0. 4 834 

Tekjursamtals .............00.. 4 834
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30 Samgönguráðuneyti 

101 Póst- og símamálastofnunin: 

20 Laun. 
2  Önnurrékstrargjöld 2... 
40 Viðhald... 
27 VeKtir 2... 
28 Afskfiftir 

Gjöldsamtals ............. 
04 Seldarvörurog þjónusta ...........0.0.000.0 00 
020 Vaxtatekjur .............. 
019 Aðrartekjur ...........0...... 

Tekjursamtals ...............0)......0 
Mismunur ........... 000 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 
981 Afborgun lána 
983 Fjárfestingar:') 

Almenn fjárfesting 
Fjárfesting skv. lögum .............. 0. 

984 Annað ........0.0 
Inn: 

902 Tekinlán .........).)..0...0... 
994 Afskfiftir ........... 

995 Ráðstöfun eigin fjár 

211 Vegagerð ríkisins, áhaldahús: 

20 Lau... 
2  Önnurrekstrárgjöld 
40 Viðhald... 
23 Hráefni og vörurtilendursölu .....................0...... 
27 Vextir 0... 
28 Afskriftir... 

Gjöldsamtals................ 
04 Seldarvörurogþjónusta „........0.000..00.0.0 0 
012 Framlög ríkissjóðs ...........0.... 
019 Aðrartekjur ............0....0.. 

Tekjursamtals ..............0.0. 
Mismunur... 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 Afborgunlána.................0...0 0... 
983 Fjárfestingar ...............0...0..0. 

Inn: 
994 Afskriftir... 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..................0..)...0.. 0... 

Þús. kr. 

478 600 
368 500 
12 500 
90 200 

140 000 

1 089 806 
1 037 500 

53 500 
26 700 

1117 700 

55 000 

91 400 
54 000 
22 000 

54 500 
140 000 
27 900 

43 300 
42 100 
33 200 
67 600 
2940 

15 000 

204 140 
238 840 

6 080 
500 

245 420 

3 627 
52 653 

15 000 
41 280 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

27 900 

41 280 

  

1N ETA crimdrrrli Árin í cáratsilns srfs liti 10
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321 Skipaútgerð ríkisins: Þús. kr. Þús, kr. 

20 Laun. 29 180 
2  Önnurrekstrargjöld .......... 51 770 
40 Viðhald... 5 000 
27 Vextir 2... 17 200 
28 AfSkKfiftir 6 300 

Gjöldsamtals.............. 109 450 
04 Seldarvörurog þjónusta ...........0.0.0)..0. 13 440 
012 Framlög ríkissjóðs ................... 39 525 
020 Vaxtatekjur... 200 

Tekjur samtals ..........0...0.... 113 165 
Mismunur... 3715 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 Afborgun lána... 20 750 
983 Fjárfestingar ..................0...0. 5 900 
984 Anað ........2.00 0. 3 500 

Inn: 
992 Tekinlán ...........0.0000 00 9 800 
994 Afskriftir .........0.0... 6 300 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...............00.0..0...... 3715 
996 Afinað .......0.0..00.. 10 335 

331 Vitamálastjórn, áhaldahús: 

20 Laun... 11 276 
2  Önnurrekstrargjöld ..............00.00..... 4 350 
40 Viðhald... 6 500 
23 Hráefni og vörurtilendursölu ............................ 2 800 
28 Afskriftir... 2 000 

Gjöldsamtals .............. 26 926 
04 Seldarvörurog þjónusta „0... 26 926 

Tekjur samtals ..........0.0... 26 926 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

983 Fjárfestingar ............0.0..0...0 00. ARA 2 000 
Inn: 

994 Afskriftir... 2 000 

332 Hafnarbótasjóður: 

20 Laun... 200 
2  Önnurrekstrargjöld ..............0)..0. 826 
90. Yfirfærslur ............0.. 4 000 

Gjöldsamtals.............0 5 026 
020 Vaxtatekjur... 1389 
012 Framlög ríkissjóðs .................. 10 353 

Tekjur samtals ........ 11 742 
Mismunur... 6716



31. desember 1982. 285 Nr. 101. 

Fjármunahreyfingar: Þús. kr. Þús. kr. 
Ut: 

981 Afborgunlána ..........00.00....0.. 00. 2770 

982 Veittlán .........00..0..0 0 6 647 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir ..............)..0... 0 2701 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...........0..0)....0.0.0 0. 6716 

333 Landshöfn Þorlákshöfn: 

20 Lau... 1240 
2  Önnurrekstrárgjöld 2... 650 
40 Viðhald... 1200 
27 VEXtir 0. 92 
28 Afskriftir... 300 

Gjöld samtals ..........0.. 3482 
04 Seldar vörur og þjónusta ..........0.... 3482 
012 Framlög ríkissjóðs ..............0.. 3 298 

Tekjursamtals ............... 6 780 
Mismunur... 3298 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
981 Afborgun lána .............)...... 0... 206 
983 Fjárfestingar ................0.0.. 0. 3 392 

Inn: 
994 Afskriftir... 300 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...........00.00.......0 0... 3 298 

334 Landshöfn Keflavík—Njarðvík: 

20 Laun... 2 629 
2  Önnurrekstrárgjöld 0... 990 
40 Viðhald... 1000 
27 Vextir 2... 105 
28 Afskriftir 2... 600 

Gjöld samtals ............0... 5324 
04 Seldarvörurog þjónusta ..............0.0... 0. 4 700 
012 Framlög ríkissjóðs .................. 2521 

Tekjursamtals ............0.. 1221 
MISMUNUF „......... 1 897 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 Afborgunlána..............)...0.. 000 416 

983 Fjárfestingar .............0..00..0.0.0 000 2 081 

Inn: 
994 Afskriftir 2... 600 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..................0..0.0.0 000. 1897
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335 

671 

672 

673 

Landshöfn Rifi: 

20 Lau. 
2  Önnurrekstrargjöld 

4 0 Viðhald... 
270 VeKtir 
28 Afskriftir 

Gjöldsamtals ........ 
04 Seldarvörur oog þjónusta ...........0)......... 
012 Framlög ríkissjóðs... 

Tekjursamtals ........0 
Mismunur... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ...........0))...0. 
983 Fjárfestingar ............)..0.. 

Inn: 

994 Afskriftir 2... 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..............)........00....... 

Umferðarmiðstöð: 

20 Laun... 
2 0 Onnurrékstrárgjöld ................00...... 

40 Viðhald... 

Gjöld samtals... 

04 Seldar vörur og þjónusta .............. 
019 Aðrartekjur ........0..0.. 

Tekjursamtals .......... 

Sérleyfissjóður: 

20 Laun 

2 0 Onnurrekstrargjöld 

Ferðaskrifstofa ríkisins: 

20 Lau... 
2  Önnurrékstrárgjöld 
4 Viðhald... 
27 Vextir... 

Gjöldsamtals........... 
04 Seldar vörur og þjónusta ..........00..... 

019 Aðrartekjur ........0.. 
020 Vaxtatekjur... 

Tekjur samtals ..........0 

31. desember 1982. 

  

2 716 

6 846 
6 429 

  

Þús. kr.
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31 Iðnaðarráðuneyti 

231 Sementsverksmiðja ríkisins: 

232 

20 

2 
4 

23 
27 
28 

04 
019 

Önnur rekstrargjöld .............. 
Viðhald „........00.0.00 0. 
Hráefni og vörur tilendursölu ...........0...00..0000002.. 
VeXtir rann 

Gjöld samtals ............... rr 
Seldar vörur og þjónusta ............0).0..0.0.a rata 
Aðrar tekjur... 

Tekjursamtals .................. rr 
Mismunur... 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 Afborgun lána ............0..00..000 at nr er 
983 Fjárfestingar ..............0....0 00. 

Inn: 
992 Tekinlán ...........00)..00.0 00 
994 Afskriftir .........0.0..0..0 0000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...........0..00.0.00. 00. 0n 0 enn 

Landssmiðjan: 

20 Laun... 
2  Önnurrekstrárgjöld 
4 Viðhald... 
23 Hráefniogvörurtilendursölu ........0...0..00.00000.00.. 
27 VeXtir 0... 
28 Afskriftir... 

Gjöld samtals ..........0.... rn 
04 Seldarvörur og þjónusta ...........00.0. 00... near 
020 Vaxtatekjur ................. rent 
019 Aðrartekjur ..........0...0. rr 

Tekjur samtals ..........0...0...0. 0000 
Mismunur... 

215 650 
219 590 

350 

219 940 

12 200 
35 000 

28 000 
14 910 
4 290 

19 500 
6 500 

100 
20 600 

730 
900 

48 330 
49 900 

270 
6350 

50 820 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

4 290 

2 490
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233 

234 

288 

Fjármunahreyfingar: 

981 
983 
984 

992 

993 
994 
995 

Ut: 
AfbOFgUN lána... 
Fjárfestingar... 
AfNað 

Inn: 
Tekin lán... 
Sala EigNA „...... 
Afskriftir 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg: 

20 

2 
4 

23 
27 

28 

020 
04 

Laun. 

Vextir 

Tekjursamtals ............ 
Mismunur... 

Fjármunahreyfingar: 

981 

984 

Ut: 

AfbOrgUN lána... 
ANfað 

Inn: 

Lagmetisiðjan Siglósíld: 

20 

Hráefni og vörurtilendursölu ...............))0......... 
Vextir 

Gjöld samtals...) 
Vaxtatekjur... 
Seldar vörur og þjónusta .............. 
Aðrar tekjur 

Tekjursamtals ........0 
Mismunur... 

  

  

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

50 
31 000 

3 340 

12 000 
19 000 

900 

2 490 

  

68 638 

Þús. kr 

8 682
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240 

311 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 Afborgun lána ............)...00.0 
983 Fjárfestingar .............0..0.0. 
984 Affað 

Inn: 

992 Tekinlán ...........0.)... 
994 Afskriftir... 
995 Ráðstöfun eigin fjár .....................0..0....... 

Iðnaðarrannsóknir: 

012 Framlög ríkissjóðs ................ 

Tekjursamtals ............0.0.0.0 

Mismunur... 

Fjármunahreytingar: 

Ut: 

983 Fjárfestingar ................)....0 0... 
Inn: 

992 Tekin lán 

Landsvirkjun: 

20 La... 

2  OÖnnurrekstrárgjöld 00... 
40 Viðhald... 
270 VeKtir rr 
28 Afskfiftir 2... 

Gjöldsamtals ............. 
04  Seldar vörur og þjónusta ...............0.)........ 

Tekjursamtals ..........0.. 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 Afborgun lána... 
983 Fjárfestingar ...........0....0.0.0 0. 

Inn: 

094 Afskriftir 2... 

996 Annað 0... 

995 Ráðstöfun eigin fjár ..................0..00.0....... 

Þús. kr. 

5 000 
4 500 
4 369 

4 000 

1 187 
8 682 

4 000 

4 000 

7 000 

3 000 
4 000 

65 100 

62 000 
46 600 

613 400 
190 000 

977 100 

977 100 

977 100 

190 000 
18 100 

190 000 
18 100 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

4 000
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312 Laxárvirkjun: 

20 Laun renna 

2  Önnurrekstrargjöld ...............00.0..0.0 0... 
Á Viðhald... 

27 Vextir... 
28 Afskfiftir 

Gjöld samtals ............0.. 

020 Vaxtatekjur ............. rr 
04 Seldarvörurog þjónusta ..........0.0.00.0 00. 

Tekjursamtals ..........0.0.... 0 
Mismunur... 

314 

319 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 Afborgunlána ............).00...0 000. 
983 Fjárfestingar ...............0..00.. 
984 Annað ÍRRRRARANARÐANANARA RANA 

Inn: 

Kröfluvirkjun: 

21 Vextir... 

Gjöldsamtals..........0.. 

Mismunur... 

Fjármunahreytingar: 
Ut: 

981 Afborgunlána ................0...0.00 
983 Fjárfestingar ..........0...0.00.0 000. 

Inn: 

Fljótsdalsvirkjun: 

27 Vextir... 

Gjöldsamtals ...............00.. 
Mismunur .............0. rr 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 Afborgun lána ............0.0.000 0... 
Inn: 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

5 200 
6 600 
3 000 
2 600 

10 000 

27 400 
10 000 
70 000 

80 000 

6 000 
3 000 

53 600 

10 000 
52 600 

113 812 

113 812 

105 570 

60 000 

279 382 
113 6812 

Þús. kr. 

52 600 

113 812 

23 308
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321 Rafmagnsveifur ríkisins: 

20 
2 
23 
27 
28 

04 
012 

Laun 
Önnur rekstrargjöld .............. 
Hráefni og vörur tilendursölu ........................... 
Vextir 2... 

Gjöld samtals „........0..0... 
Seldar vörur og þjónusta .........0)..0 
Framlög ríkissjóðs .........0...0.0 

Aðrar tekjur: 
Verðjöfnunargjald .......................... 153 908 

Olíustyrkur 0... 20 000 

Tekjur Samtals ............... 
Mismunur... 

Fjármunahreyfingar: 

981 
983 

984 

992 
994 
995 
996 

Ut: 
AfbOrgUN lána .......... 
Fjártestingar :') 
Virkjanir... 1050 
StOFNlÍMUr 40 830 
Aðveitustöðvar 45 450 
Innanbæjarkerfi ...........0)00.0.0.0 48 000 

Dísilstöðvar, vélar ogtæki ................... 11 800 
Byggðalínur ........00.00 6 500 
ANNAÐ 
Inn: 
Tekin lán ...........0.0.0...0. 

Afskriftir... 
Ráðstöfun eigin fjár ...............00.00000 0. 
Annað, heimtaugargjöld .............00.0.00.0 0 

331 Jarðboranir ríkisins: 

20 

2 
4 

23 
27 
28 

04 

Lan rr 

Viðhald „0... 

Vextir rr 

Gjöld samtals ........ 
Seldar vörur Og þjónusta .........0.0... 

Tekjur Samtals .............. 
Mismunur... 

Þús. kr. 

83 600 
93 900 

491 700 
135 900 
91 478 

896 578 
140 500 
12 170 

173 908 

926 578 

91 478 

153 630 
30 000 

138 630 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

30 000 

31 093 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 16.
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332 

369 

370 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 AfbOrgUN lána ........)... 
Inn: 

Jarðvarmaveitur ríkisins: 

2 Önnur rekstfárgjöld 0 
40 Viðhald 
270 VeXtir 

04  Seldar vörur og þjónusta „0... 

Tekjur samtals...) 
Mismunur... 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 
981 AfbOrgUN lána .......0))). 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár ............................... 

Sveitarafvæðing og einkarafstöðvar: 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

983 Fjárfestingar... 
Inn: 

996 Affað 

Virkjunarrannsóknir: 

27 Vextir. 

Gjöld samtals... 
Mismunur... 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

953 Fjárfestingar 
Inn: 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

37 093 

6 000 

31 093 

485 
745 

8050 

9 280 
12 724 

12 724 
  

3 444 

3 444 

21 500 

21 500 

21 783 

25 000 

46 783 

21 783 

Þús. kr. 

3444 

#21 783
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371 Orkusjóður: 

2 
27 

Önnur rekstrargjöld 
Vextir; 

Lán Orkusjóðs ........0.. 
Byggðalínulán ................00.0..0.0.00.. 

90 Yfirfærslur: 

020 
012 

Verðjöfnunargjald af raforku: 
Rafmagnsveitur ríkisins ..... 96 000 
Orkubú Vestfjarða ........... 24 000 
Sveitarafvæðing og einkarafstöðvar: 
Sveitarafvæðing ............... 7 500 
Einkarafstöðvar .............. 

Gjöld samtals „0... 
Vaxtatekjur 2... 
Framlög ríkissjóðs ..........0.... 0. 

Tekjur samtals ..........0.... 
MiSMUNUr ...... 

Fjármunahreyfingar: 

981 

982 

983 

984 

991 
992 

995 
996 

Ut: 
Afborgun lána: 
Lán Orkusjóðs 
Bvggðalínulán 
Veitt lán: 
Jarðhitaleitarlán .......000.00..0. 0... 

Hitaveitulán 2... 

Fjárfestingar: 
Styrking dreifikerfa í sveitum ............... 
Annað, sveitarafvæðing ..................0... 
Inn: 

Innheimtar afborganir ........................ 
Tekin lán: 

Hitaveitulán ..........0.0... 

Jarðhitaleitarlán ............0)..).... 
Sveitarafvæðing ........0.0.0 
Ráðstöfun eigin fjár............................ 
ANNAÐ 2 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

82 307 501 287 

128 500 

630 187 
393 158 
236 709 

629 867 
= 320 

358 890 
142 184 501 074 

22 500 

27 000 
13 000 

308 903 

30 500 
= 320 

224 491 

A3
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1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

23 

31 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

6. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt: 

Að breyta fjárhæðum tekju- og gjaldamegin ef lög verða staðfest frá Alþingi 1983 sem 
hafa í för með sér tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð. Allar fjárveitingar, sem eigi eru 
ákveðnar í lögum öðrum en fjárlögum, forsetaúrskurðum eða öðrum gildandi 
ákvörðunum, gildi aðeins fyrir fjárhagstímabilið. 

Að ákveða að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld síma árið 1983 
hjá allt að 35 blindum mönnum, eftir tilnefningu Blindravinafélagsins í Reykjavík. 
Menn þessir séu fyrirvinnur heimilis eða vinni einir á vinnustað. 

Að ákveða að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld síma árið 1983 
hjá allt að 25 fötluðum mönnum, eftir tilnefningu Sjálfsbjargar, landssambands 
fatlaðra. 

Að semja um og bæta tjón og greiða kostnað vegna búfjársjúkdóma og fisksjúkdóma 
og taka til þess nauðsynleg lán. 

Fjármálaráðherra er heimilt: 

Að gefa út fyrir hönd ríkissjóðs til sölu innanlands ríkisskuldabréf og/eða spari- 
skírteini að fjárhæð allt að 200 m.kr. 

Að stofna til tímabundins yfirdráttar á aðalviðskiptareikningi ríkissjóðs í Seðlabank- 
anum á árinu 1983 vegna árstíðabundinna sveiflna í fjármálum ríkisins og semja ef 
með þarf um greiðslu yfirdráttarskuldar og um lánskjör. 

Að lækka ríkisútgjöld á árinu 1983 um allt að 120 m.kr. í samráði við fjárveitinga- 
nefnd Alþingis. 

Að áhvrgjast lán allt að 16 m.kr. sem tekið yrði vegna stækkunar Bændahallarinnar. 

Að auka hlutafjáreign ríkissjóðs í Þormóði ramma hf., Siglufirði, um 3 m.kr. 

Að leggja fram, að fengnu samþykki fjárveitinganefndar Alþingis, hlutafé í félagið 
„Stoð hf.“, sem fæst við smíði gervilima og hjálpartækja. 

Að taka erlent lán eða ábyrgjast lán vegna Áhaldahúss Vitamálastofnunar til kaupa á 
fleka til borunar og sprenginga fyrir dýpkanir í höfnum. 

Að taka lán vegna endurskoðaðrar lánsfjáráætlunar fyrir árið 1982 er nemi allt að 200 
m.kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. 

Að auka hlutafjáreign ríkisins í Hólalaxi hf. um 400 þús. kr. í samræmi við ákvörðun 
stjórnar félagsins um hlutafjáraukningu að fjárhæð eina milljón kr. 

Að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð ríkissjóðs og gegn tryggingum, sem hún metur 
gildar, lán Hitaveitu Suðurnesja erlendis að fjárhæð allt að 30 milljónir Bandaríkja- 
dollara. 

Að ábyrgjast með einfaldri ábyrgð lán, sem bæjarsjóður Akureyrar tekur vegna 
tækjakaupa eða framkvæmda við Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri. 

Að veita ríkisábyrgð vegna erlendra vörukaupalána til raðsmíði fiskiskipa fyrir allt að 
20% smíðaverðs hvers skips. 

Að ábyrgjast lán allt að 80 millj. kr. sem tekið yrði af Áburðarverksmiðju ríkisins hjá 

Seðlabanka Íslands.
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3.11 Að veita Flugleiðum hf. sjálfskuldarábyrgð gegn þeim tryggingum, sem fjármála- 

4.1 

4.2 

4.3 

44 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

ráðherra metur gildar, á láni sem nemur allt að 1.9 milljónum bandaríkjadala eða 

jafnvirði þeirrar fjárhæðar í íslenskum krónum og tekið er til eins árs Í því skyni að 

mæta rekstrarhalla, ef verður á flugi félagsins milli Luxemborgar og Bandaríkjanna 

frá 1. október 1982 til 30. september 1983. Ríkissjóði er jafnframt heimilt að standa 

undir vöxtum af láni þessu. 
Lendingargjöld, leigugjöld vegna aðstöðu á Keflavíkurflugvelli, svo og tekju- og 

eignarskatt og launaskatt og önnur gjöld, ber félaginu að greiða á réttum gjald- 

dögum, en þann hluta þessara gjalda, sem rekja má til Norður-Atlantshafstlugsins. 

fær félagið endurgreiddan við skuldauppgjör, sbr. 3. mgr. 

Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 1984 skal tillaga gerð um hlutdeild ríkissjóðs í 

uppgjöri þessa láns með hliðsjón af rekstrarafkomu fyrirtækisins á ofangreindri 

flugleið umrætt tímabil, að teknu tilliti til þeirrar endurgreiðslu, sem um ræðir í 2. 

mgr., og miðað við þær tekjur, sem telja má að ríkissjóður hafi haft undanfarin ár af 

flugi á umræddri flugleið. 

Að fella niður eða endurgreiða sölugjald af vélum og tækjum, vélahlutum og 

varahlutum til samkeppnisiðnaðar (verndarvöruiðnaðar), þ. e. í beim iðngreinum 

sem framleiða iðnaðarvörur sem falla undir tollalækkunarákvæði fríverslunar- 

samnings Íslands við EFTA og EBE við innflutning til Íslands. Fjármálaráðuneytið 

setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af efni til stofnlína fyrir 

132 kV spennu og hærri svo og af rafbúnaði í tilheyrandi útivirki og aðveitustöðvar. 

Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að fella niður eða endurgreiða stimpilgjöld af skulda- og tryggingabréfum, sem 

skipasmíðastöðvar gefa út til viðskiptabanka vegna endurlána bankanna á erlendum 

lánum, sem tekin eru með samþykki Fiskveiðasjóðs til nýsmíði fiskiskipa. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af eftirtöldum búnaði og 

efni til mengunarvarna, sem sett er upp að kröfu Siglingamálastofnunar: 

a) Fleytibúnaður til þess að ná upp olíu, sem flýtur á sjó. 

b) Flotgirðingar til að hefta útbreiðslu olíu, sem flýtur á sjó. 

c) Svokölluð dreifiefni, sem eru sérstaklega gerð til að sundra olíuflekk, sem flýtur á 

sjó (koma í veg fyrir að olíu reki á land og vernda fuglalíf á sjó). 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af eldsneytisstöðvum 

Rafmagnsveitna ríkisins og Orkubús Vestfjarða. 

Að endurgreiða sölugjald af innfluttum sjúkrabifreiðum í tollskrárnúmeri 87 02 43 

svo og af ökutækjum sem þegar eftir tollafgreiðslu verður breytt í sjúkrabifreiðar. 

Enn fremur að endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af sérbúnaði og tækjum í 

sjúkrabifreiðar svo og bifreiðar sem þegar eftir tollafgreiðslu verður breytt í sjúkra- 

bifreiðar. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé sem aflað er með samkomum og rennur til 

eflingar slysavarna hér við land og til byggingar dvalar- og hjúkrunarheimila aldraðra. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af fj arskiptatækjum sem 

leitar- og björgunarsveitir flytja til landsins til uppbyggingar á nýju fjarskiptakerfi 

fyrir metra- og millibylgjur (VHF og SSB). Framangreindar heimildir gilda einnig 

vegna fjarskiptatækja, sem sett kunna að vera upp í Loðmundarfirði, neyðarsenda
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4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 

4.21 

vegna snjóflóða, svo og sérhannaðra snjósleða (dráttarsleða), sem notaðir eru til 
sjúkraflutninga og eru í eigu björgunar- og hjálparsveita. Fjármálaráðuneytið setur 
nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að endurgreiða aðflutningsgjöld af reiðhjólum í tollskrárnúmeri 87.10.00 sem 
tollafgreidd verða á árinu 1983. 

Að fella niður og endurgreiða aðflutningsgjöld, sérstakt tímabundið vörugjald og / 
eða sölugjald af efni, vélum og tækjum til byggingar saltpéturssýruverksmiðju við 
Aburðarverksmiðju ríkisins. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd 
þessa ákvæðis. 

Að fella niður aðflutningsgjöld og sölugjald af tækjum og búnaði fyrir tilraunaverk- 
smiðju Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins. 

Að endurgreiða sölugjald af orgelum fyrir söfnuði: 
a) Brunnhólskirkju 
b) Melstaðarkirkju 
c) Goðdalakirkju 
d) Tjarnarkirkju 

Enn fremur að endurgreiða sölugjald af kirkjuklukkum til nota í Grindavíkurkirkju. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af sjálfvirkum símstöðv- 
um og fjölsímum, sem flutt eru inn á vegum Póst- og símamálastofnunar. 

Að fella niður stimpilgjöld af afsölum vegna kaupa á nýjum og ónotuðum skipum sem 
keypt kunna að vera af innlendum eða erlendum aðilum. 

Að fella niður stimpilgjöld af veðskuldabréfum sem út kunna að vera gefin vegna 
skipakaupa, enda veiti Fiskveiðasjóður ekki lán vegna kaupanna. Hámarksfjárhæð 
þeirra skuldabréfa, sem heimilt er að fella niður stimpilgjöld af, skal miðast við sama 
hlutfall af verði skips og Fiskveiðasjóður lánar vegna kaupa á þeim skipum er falla 
undir almennar útlánareglur hans. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af bifreið er Styrktarfé- 
lag vangefinna á Austurlandi hefur fengið að gjöf. 

Að endurgreiða innflutningsgjald af tækjum, sem flutt eru inn til aukningar á 
dreifikerfi Ríkisútvarpsins. Jafnframt að lækka eða fella niður aðflutningsgjöld af 
óáteknum filmum, myndböndum og hljóðböndum fyrir Ríkisútvarpið. Fjármálaráð- 
herra kveður nánar á um framkvæmd ákvæðis þessa. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af snjótroðurum sem 
Ísafjarðarkaupstaður, Bláfjallanefnd og Skíðadeild KR, Skálafelli, hafa fest kaup á. 

Að endurgreiða mismun á gjöldum bifreiðar sem Brunavarnir Árnessýslu hafa keypt 
og breytt verður í slökkvibifreið þegar að lokinni tollafgreiðslu, að því marki að 15% 
tollur verði greiddur af bifreiðinni. 

Að endurgreiða samkvæmt nánari ákvörðun fjármálaráðherra aðflutningsgjöld af 
hljóðfærum svo og hlutum til þeirra í tollskrárnúmerum 92.01.00, 92.02.00, 92.03.09, 
92.04.01, 92.04.09, 92.05.00, 92.06.00, 92.07.01, 92.07.09, 92.08.00 og 92.10.00 sem 
tollafgreidd hafa verið frá og með 14. júní 1982. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af vélum og tækjum til 
graskögglaverksmiðja og heykögglaverksmiðja. Fjármálaráðuneytið setur nánari regl- 
ur um framkvæmd þessa ákvæðis.
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Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af vélum og tækjum til 
byggingar hveitimyllu á vegum Fóðurblöndunnar hf. Fjármálaráðuneytið setur 
nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af vélum, tækjum og 
véla- og varahlutum til framleiðslu á loðdýraafurðum. Fjármálaráðuneytið setur 
nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að endurgreiða stimpilgjald af veðskuldabréfi að fjárhæð $ 1.408.000 sem Útver hf., 
Ólafsvík, hefur gefið út vegna kaupa félagsins á m/b Má SH-127. 

Að endurgreiða stimpilgjöld af afsölum vegna m/s Akraborgar og m/s Drangs. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld af sjúkra- og leitarbifreiðum í eign 
björgunarsveita og slökkvibifreiðum og stigabifreiðum slökkviliða. Fjármálaráðu- 
neytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld. sérstakt tímabundið vörugjald og 
sölugjald af neðansjávarmyndsjá og fylgihlutum, sem Netagerð Vestfjarða hf. 
kaupir. 

Að fella niður eða endurgreiða stimpilgjöld af skuldabréfum sem skipasmíðastöðvar 
eða útgerðaraðilar gefa út til viðskiptabanka vegna endurlána bankanna á erlendum 
lánum, sem tekin eru með samþykki Fiskveiðasjóðs til nýsmíði fiskiskipa, endurbóta 
hvers konar, þar með talin tækjakaup og vélaskipti. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld af flugleiðsögutækjum, aðflugsbún- 

aði, lýsingarbúnaði flugvalla og öðrum öryggistækjum og fylgihlutum þeirra, sem 
eingöngu eru ætluð til notkunar vegna þjónustu ríkisins við flugstarfsemi. Fjármála- 
ráðherra setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af kornskurðarvélum. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af vatnshreinsitækjum 

fyrir Seyðisfjarðarkaupstað. 

Að fella niður allt að 1.9 millj. kr. af vanskilaskuld hafnarsjóðs Suðurfjarðahrepps að 
lokinni frekari athugun á fjármálum hans og að fengnu samþykki fjárveitinga- 
nefndar. 

Að endurgreiða aðflutningsgjöld af snjóbifreiðum, sem björgunarsveitin Hafliði á 

Þórshöfn og bæjarstjórn Neskaupstaðar hafa fest kaup á. 

Að selja eignarhluta ríkisins í Seláslandi (S-19) í Reykjavík. 

Að selja húseignir Ríkisútgáfu námsbóka að Brautarholti 6 og Tjarnargötu 10 í 
Reykjavík. 

Að selja prestsetursjörðina Stað í Súgandafirði og verja andvirði jarðarinnar til þess 
að kaupa eða byggja prestseturshús á Suðureyri. 

Að selja hluta ríkissjóðs í húseigninni Blátún, Eyrarbakka. 

Að selja húseignir Landsmiðjunnar við Sölvhólsgötu 13 og Skúlagötu 8, Rvík. 

Að selja hluta ríkissjóðs í húsnæði Iðnskólans á Selfossi, við Sigtún 1. 

Að selja varðskipið Þór.
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Að selja Reykjavíkurborg um 20 ha af landi Póst- og símamálastofnunar í Gufunesi 
vegna Kirkjugarða Reykjavíkur. 

Að kaupa dagblöð fyrir stofnanir ríkisins, allt að 250 eintök af hverju blaði, umfram 
það sem veitt er til blaðanna í 4. gr. fjárlaga. 

Að selja fasteignina Brú við Markarfljót, í landi Eyvindarholts. 

Að selja sameigendum ríkissjóðs eignarhluta ríkisins í jörðinni Reykjum við 
Reykjabraut með þeim kjörum og skilmálum er um semst. 

Að selja hluta ríkissjóðs í gamla barnaskólahúsinu á Borðeyri. 

Að selja fasteignina Tunguholt í Fáskrúðsfirði. 

Að hafa makaskipti á landspildu, er tilheyrir prestsetrinu Tröð í Gnúpverjahreppi, og 
sambærilegu landi úr jörðinni Réttarholti í sama hreppi. 

Að hafa makaskipti á hluta ríkissjóðs í skólastjórabústað á Flateyri og sambærilegum 
hluta í fjölbýlishúsi. 

Að selja gamla prestseturshúsið á Bíldudal og verja andvirði þess til greiðslu á 
húseign, sem keypt hefur verið þar. 

Að selja prestseturshús nr. 10 við Ásgötu, Raufarhöfn, og verja andvirði þess til 
kaupa á annarri húseign þar. 

Að selja húseignirnar Hörðuvelli 1, íbúð á 1. hæð Hörðuvöllum ó og Hrísholt 8, 
Selfossi, og verja andvirði þeirra til kaupa á skrifstofuhúsnæði og lögreglustöð á 
Selfossi svo og að taka lán til nefndra kaupa. 

Að selja hluta lands símastöðvarinnar Brúar í Hrútafirði. 

Að selja fasteignina Suðurgötu 8 í Hafnarfirði og verja andvirði til byggingar eða 
kaupa á húsnæði fyrir embætti bæjarfógetans í Hafnarfirði svo og taka nauðsynleg lán í 
því sambandi. 

Að kaupa kennarabústað fyrir starfsemi Reykjaskóla. 

Að kaupa, að fengnu samþykki fjárveitinganefndar Alþingis, handa Landshöfn 
Keflavík- Njarðvík, uppfyllingu í eigu Skipasmíðastöðvar Njarðvíkur hf., enda náist 
samningar um kaupverð og greiðsluskilmála. 

Að selja gamalt áhaldahús á Sauðárkróki. 

Að láta í makaskiptum hluta af landi flugvallarins við Hellu. 

Að selja húseign Póst- og símamálastofnunar í Flatey á Breiðafirði. 

Að selja prestseturshúsið að Ennisbraut 14, Ólafsvík, og verja andvirðinu til kaupa á 
nýjum prestsbústað. 

Að selja prestseturshúsið að Kirkjutorgi 1, Sauðárkróki, og verja andvirðinu til kaupa 
á nýjum prestsbústað. 

Að selja prestseturshúsið að Hamarsstíg 24, Akureyri. 

Að selja lóðina nr. 20 við Sóleyjargötu, Akranesi. 

Að selja prestseturshúsið nr. 6 við Lágholt, Stykkishólmi.
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5.31 

5.32 

6.10 

6.11 

6.12 

6.13 

6.14 

Að semja við bæjarstjórn Húsavíkur um hönnun og byggingu stjórnsýsluhúss á 
Húsavík. 

Að selja Orkubúi Vestfjarða hlutdeild í aðveitustöðvum tengdum Vesturlínu (132 kV 
stofnlínu Hrútatunga — Glerárskógar — Mjólká) að Geiradal í Barðastrandarsýslu 
og Mjólká í Arnarfirði. 

Að selja íbúð í eigu Húsabakkaskóla í Svarfaðardal og verja andvirðinu til að byggja 
nýja. 

Að selja eignarhluta ríkisins í húseigninni Sólvellir 3, Selfossi. 

Að festa kaup á fasteigninni Lyngás 7—9, Garðabæ, til skólahalds. 

Að kaupa Ingólfsskála við Reykjavíkurhöfn til afnota fyrir Hafrannsóknastofnunina 
og taka til þess lán, ef nauðsynlegt reynist. 

Að selja jörðina Gilá í Áshreppi. 

Að selja prestseturshúsið að Kirkjutorgi 1, Sauðárkróki, og verja andvirðinu til 
kaupa á nýjum prestsbústað eða ráðstafa húseigninni í þágu Fjölbrautaskólans. 

Að selja Andakílsárvirkjun 66 kV línu ca. 2 km langa mili Vatnshamra og 
Andakílsárvirkjunar, sem nú er í eigu RARIK, og hluta af byggðalínustöðinni á 
Vatnshömrum í Borgarfjarðarsýslu. 

Að taka lán til byggingar húsnæðis fyrir embætti bæjarfógeta í Hafnarfirði. 

Að taka lán til kaupa á skrifstofuhúsnæði fyrir Stjórnarráð Íslands. 

Að taka lán til kaupa á húseignum í nágrenni Menntaskólans í Reykjavík. 

Að taka lán til kaupa á húsnæði fyrir varamenn sendiherra í sendiráðum Íslands. 
Endanleg ákvörðun verði tekin í samráði við fjárveitinganefnd Alþingis. 

Að taka lán til kaupa á húsnæði fyrir borgardómaraembættið í Reykjavík. 

Að taka lán til kaupa á geymsluhúsnæði fyrir Orkustofnun. 

Að taka lán til kaupa á hluta húseignar að Álfheimum 72 (98 m? geymsluhúsnæði). 

Að taka lán til kaupa á húseigninni Ægisbyggð 4, Ólafsfirði. 

Að taka lán vegna framkvæmda við Hitaveitu Reykjahlíðar í samræmi við yfirlýsingar 
iðnaðarráðuneytisins frá 1. júlí 1975. 

Að verja söluandvirði jarðarinnar Breiðuvík í Vestur-Barðastrandarsýslu til kaupa á 
annarri jörð til afnota fyrir meðferðarheimili barna og ungmenna og taka jafnframt 
nauðsynleg lán til þeirra kaupa, 

Að verja andvirði íbúðarhúss við Hellisbraut 14 í Reykhólahreppi til viðhalds og 

endurbóta á tilraunastöð Rannsóknastofnunar landbúnaðarins að Reykhólum. 

Að festa kaup á húsnæði fyrir embætti bæjarfógetans í Vestmannaeyjum og taka til 
þess nauðsynleg lán. 

Að kaupa, ef um semst, 5. hæð hússins nr. 105 við Laugaveg og nr. 116 við 
Hverfisgötu, Reykjavík, sem er í eigu Bjargráðasjóðs og Íslenskrar endurtryggingar, 

og taka til þess nauðsynleg lán. 

Að kaupa hluta neðri hæðar í húsinu nr. 15 við Aðalgötu, Stykkishólmi, fyrir embætti 
sýslumannsins í Stykkishólmi og taka til þess nauðsynleg lán.
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6.15 

6.16 

6.17 

11 

7.2 

13 

14 

1.5 

1.6 

11 

1.8 

19 

7.10 

7.11 

112 

Að kaupa jörðina Stórholt í Saurbæjarhreppi, Dalasýslu, vegna Fóðuriðjunnar í 

Ólafsdal og taka til þess nauðsynleg lán. 

Að taka erlent lán allt að 850 millj. kr. eða jafnvirði þess í erlendri mynt. Lánsténu er 
ætlað að verja til fjármögnunar í samræmi við endurskoðaða lánsfjáráætlun fyrir árið 
1982 allt að 240 millj. kr., til nauðsynlegra greiðslna á árinu 1983 samkvæmt 
ákvæðum fjárlaga 1983 og til fyrirtækja með eignaraðild ríkissjóðs og/eða sveitarfé- 
laga í samráði við fjárveitinganefnd. 

Að taka lán allt að 10 millj. kr. vegna flugstöðvar í Keflavík. 

Að ákveða að þegar starfsmaður, sem verið hefur í þjónustu ríkisins, hættir störfum 
skuli ekki endurráðið í starf það er viðkomandi starfsmaður hefur gegnt. 

Að láta fara fram hönnun skrifstofuhúsnæðis, verkstæðis og birgðastöðvar fyrir 
Rafmagnsveitur ríkisins í Reykjavík. 

Að semja við Útvegsbanka Íslands, Akureyri, og/eða verkalýðsfélögin á Akureyri um 
kaup eða byggingu á húsnæði fyrir skattstofu Norðurlandsumdæmis eystra og 
embætti bæjarfógetans á Akureyri og taka lán í því sambandi. 

Að semja við Akraneskaupstað um hönnun stjórnsýsluhúss á Akranesi. 

Að gera í samráði við fjárveitinganefnd Alþingis samning við Reykjavíkurborg um 
skuldir ríkissjóðs vegna framkvæmda í heilbrigðismálum. 

Að fjármagna tímabundið byggingu Listasafns Íslands meðan verið er að selja 
erfðahlut safnsins úr dánarbúi Helgu Jónsdóttur og Sigurliða Kristjánssonar. 

Að semja við Útvegsbanka Íslands, Ísafirði, bæjarstjórn Ísafjarðar o. fl. um hönnun 
stjórnsýsluhúss á Ísafirði. 

Að semja við hreppsnefnd Laxárdalshrepps í Dalasýslu um byggingu stjórnsýsluhúss í 
Búðardal. 

Að verja allt að 100 þús. kr. til þess að greiða kostnað við undirbúning byggingar eða 
kaupa á húsnæði til vistunar fólks í öryggisgæslu, að fengnum tillögum heilbrigðis- og 
dómsmálaráðherra. 

Að bæta tjón á vatnsveitu í Skútustaðahreppi af völdum náttúruhamfara, í samræmi 
við reglur um bætur vegna hliðstæðra tjóna, og taka lán í því sambandi, ef þörf krefur. 

Að semja við Herjólf hf. um vanskil fyrirtækisins hjá Ríkisábyrgðasjóði, m. a. 
niðurfellingu vaxta og dráttarvaxta að hluta, með þeim skilyrðum sem talin eru 
nauðsynleg. 

Að fella niður allt að 5 m.kr. af vanskilaskuld Grindavíkurhafnar, að lokinni frekari 
athugun á fjármálum hennar og að fengnu samþykki fjárveitinganefndar Alþingis.
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7.13 Að gera samning við Reykjavíkurborg um greiðslur skulda vegna yfirtöku á húsnæði 

Vogaskóla og Oskjuhlíðarskóla og inna greiðslur af hendi á árinu 1983 í samræmi við 
þann samning. 

7.14 Að semja að fengnu samþykki fjárveitinganefndar við Vestmannaeyjakaupstað og 
Rafveitu Vestmannaeyja um breytt lánskjör, yfirtöku lána að hluta eða framlög úr 

ríkissjóði vegna lána sem kaupstaðurinn hefur tekið árin 1978—1982, að tillögu 

úttektarnefndar eftir gos. 

7.15 Að veita í samráði við fjárveitinganefnd fjárhagsaðstoð allt að 2.0 millj. kr. til að 
tryggja rekstrargrundvöll sjúkra-, neyðar- og póstflutninga á Vestfjörðum að undan- 

genginni ýtarlegri athugun. 

7. gr. 

Skattvísitala árið 1983 skal vera 152 stig miðað við 100 stig 1982. 

A 39



Nr. 101. 302 31. desember 1982. 

SÉRSTÖK YFIRLIT 

1. Iðnskólar (02 516 6). Þús. kr. Þús. kr. 
1. Reykjavík .........0.000.0 00. 2 160 
2. Hafnarfjörður .........00... 180 

3. Ísafjörður ........0....... 100 
—— 3 040 

2. Héraðsskólar (02 610 6). 

1. Reykholt ........0000000. 00 2 500 
2. NÚpur ......0%%. 00 500 
3. Reykjanes ............000 00. 200 
4. Reykir .........0.0.0.0 000 500 
5. Laugar ............000000 0000 500 
6. Eiðar ............. 1200 
1. SkÓgar .......%... 00 250 

8. Laugarvatn ...........0...00 00 200 

———.— 5 850 

3. Bygging grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra, framlög (02 792). 

Reykjavík: Kr. Kr. 
1. Hlíðaskóli, 4. áf. ogíþrh. .................... 1425 000 
2. Hólabrekkuskóli,2.áf. ...........0.......... 95 000 
3. Hólabrekkuskóli,3.áf. ..................... 1 406 000 
4. Hvassaleitisskóli,3. áf. ogíþrh. .............. 1 796 000 
5. Seljaskóli, 1.áf. ........00.0....... 2 897 000 
6. Seljaskóli, 2.áf. .........0.0.0.0.. 3522 000 
1. Vesturbæjarskóli, 1.áf. ..................... 285 000 
8. Ölduselsskóli,2. áf. 20.00.0000... 3 795 000 
9. Skóli Ísaks Jónssonar ....................... 285 000 

10. Ýmsirskólar ..........00000... 285 000 
11. Kvennaskóli ...........00.0..0 190 000 

12. Seljaskóli,3.áf. ..........00.00. 95 000 
13. Kópavogur, Digranesskóli .................. 475 000 
14. Kópavogur, íþróttahús ..................... 1 900 000 
15. Kópavogur, Snælandsskóli,2.áf. ............ 2 950 000 
16. Hafnarfjörður, sundlaug .................... 190 000 
17. Hafnarfjörður, Víðistaðaskóli, 4. áf., íþrh. og 

tengibypging .............0 00 1425 000 
18. Hafnarfjörður, Öldutúnsskóli, 4. áfangi ....... 1 456 000 
19. Seltjarnarnes, sundlaug ..................... 656 000 
20. Garðabær, gagnfrsk., 1. og 2. áfangi .......... 855 000 
21. Garðabær, sundlaugarhús ................... 458 000 
22. Keflavík, gagnfræðaskóli, 3. áf., T-bygging .... 256 000 
23. Keflavík, íþróttahús, 1. áfangi ............... 95 000 
24. Keflavík, barnaskóli, endurbygging .......... 95 000 
25. Keflavík, sundlaug ......................... 143 000 
26. Grindavík, íþróttahús, 1. áfangi .............. 831 000 
217. Njarðvík, íþróttahús, 1.,2. og3. áfangi ....... 95 000 
28. Njarðvík, skóli ..............00 0... 71 000
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. Bessastaðahreppur,skóli ................... 176 000 
Bessastaðahreppur, laus kennslustofa ......... 237 000 

. Mosfellshreppur, íþróttahús, 1. áfangi ........ 274 000 

. Mosfellshreppur, viðb. Varmárskóla ......... 1 330 000 

. Sandgerði, íþróttahús, skóli og stækkun ....... 190 000 

. Sandgerði, sundlaug ..........0.0.00.0.0000.0.0... 285 000 

. Gerðahreppur, sundlaug og búningsklefar ..... 339 000 
. Gerðahreppur, stækkunskóla ............... 505 000 
. Vatnsleysustrandarhreppur, skóli, 1. áfangi .... 165 000 
. Vatnsleysustrandarhreppur, sundlaug ........ 341 000 
. Kjalarnes, lausar stofur oglóð ............... 9 500 
. Kjósarhreppur, skóli, endurbætur ............ 9 500 
. Akranes, barnaskóli, lóð, kyndist. og lausar st. . 9 500 
Akranes, grunnskóli ..............0 3 325 000 

. Akranes, íþróttahús og viðbygging ........... 190 000 
. Akranes, Brekkubæjarsk., viðb. ............. 190 000 
„ Leirár- og Melasveit, Heiðarsk., breyt. og 
endurbygging ............0 00. 9 500 

. Andakílshreppur, barnaskóli ................ 588 000 

. Reykholtsdalshreppur, mötuneyti ............ 238 000 

. Reykholtsdalshreppur, sundlaug ............. 113 000 

. Varmalandsskóli, íþróttahús ................ 9 500 
. Varmalandsskóli, viðb. skóla, 1. áfangi ....... 855 000 

. Borgarnes, íþróttahús og sundlaug ........... 95 000 

. Borgarnes, grunnsk., stækkun og breytingar ... 1545 000 

. Laugagerðisskóli, íþróttahús og stækkun skóla . 855 000 
. Lýsuhóll, sundlaug ........0...0..0.. 0... 9 500 
. Hellissandur, skóli, 1. og 2. áf., stækkun ...... 484 000 
. Ólafsvík, stækkun skóla ....000..00........ 694 000 
. Ólafsvík, endurbæturíbúðar ................ 40 000 

. Grundarfjörður, íþróttahús ................. 303 000 

. Grundarfjörður, skóli, 2. áf. og sundlaug ...... 475 000 

. Stykkishólmur, skóli, nýbygging ............. 1 600 000 

. Búðardalur, skóli,2. áfangi ................. 1235 000 
. Laugar í Dalasýslu, 4. áf., íbúð oglóðir ....... 9 500 
. Laugar í Dalasýslu, íþróttahús ............... 760 000 
. Fræðsluskrifstofa Borgarness ................ 95 000 

. Ísafjörður, gagnfræðask., lausar stofur ........ 9 500 

„ Ísafjörður, íþróttahús ...................... 315 000 
- Bolungarvík, íþróttahús .......... HANNAR 816 000 
. Bolungarvík, skólastjórabúst., endurbætur .... 29 000 
. Bolungarvík, skólabókasafn, innr. skóla ....... 114 000 

. Bolungarvík, stækkun skóla og viðb. .......... 50 000 

. Geiradalshreppur,  heimavist/viðbygging við 
félagsheimili ...........00. 2... 124 000 

. Reykhólar, 2. áfangiskóla ............0..... 9 500 

. Gufudalshreppur, laus stofa og heimavist ...... 5 000 

. Flateyjarhreppur, endurb. íbúðar ............ 5 000 
. Barðastrandarhreppur, skóli og jarðborun ..... 85 000 
. Patrekshreppur, viðbyggingskóla ............ 855 000 

Nr. 101. 

Kr.
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Kr. Kr. 

11. Patrekshreppur, endurb. skólastjórabústaðar .. 9 500 

78. Tálknafjörður, íþróttahús og félagsheimili ..... 567 000 
19. Tálknafjörður, skóli, endurb. á þaki .......... 9 500 
80. Ketildalahreppur, laus kennslust. ............ 95 000 
81. Þingeyri, skóli ........0.0.0..00.0. 0. 185 000 
82. Flateyri, búningskl., sundi. ogíþrh. .......... 570 000 
83. Flateyri, skóli, endurbætur .................. 9 500 
84. Suðureyri, skóli, nýbygging ................. 532 000 

85. Suðureyri, íbúð ..........0.0...0..0.. 390 000 

86. Súðavík, skóli, nýbygging ................... 126 000 
87. Árneshreppur, Finnbogastaðir, skólastjóraíbúð, 

stækkun ............... 000 95 000 
88. Kaldrananeshreppur, endurbætur skóla Drangs- 

NESI 200... 9 500 
89. Hólmavík, skóli,2. áfangi ................... 537 000 

90. Fells- og Óspakseyrarhreppur, skóli Broddanesi . 5 000 
91. Bæjarhreppur, skóli Borðeyri ............... 9 500 
92. Fræðsluskrifstofan Ísafirði .................. 475 000 
93. Sauðárkrókur, íþróttahús, 1. áfangi ........... 1 340 000 
94. Staðarhreppur, skóliogíbúð ................ 255 000 
95. Laugarbakkaskóli, lóð, 1.,2. og 3. áf. og íbúð .. 170 000 

96. Hvammstangi, sundlaug og búningskl. ........ 358 000 
97. Hvammstangi, skóli, nýbygging .............. 1 110 000 

98. Þverárhreppur, skóli ....................... 5 000 
99. Þverárhreppur,íbúð ....................... 8 000 

100. Þorkelshólshreppur, barnaskóli Víðihlíð ...... 35 000 
101. Húnavellir, skóli, 2. áf., íþrhús og mötuneyti ... 170 000 

102. Húnavellir, íbúð ....................... 52 000 
103. Blönduós, lóð, skóli og búningskl. ............ 170 000 
104. Blönduós, íþróttahús ....................... 1 000 000 
105. Skagaströnd,skóli ......................... 325 000 

106. Varmahlíðarskóli, skóli, 1.,2. áf. oglóð ....... 128 000 

107. Varmahlíðarskóli, íbúðir (Sjh*ShltHvhl) .... 43 000 
108. Varmahlíðarskóli, 3. áf., íbúð og búningskl. ... 85 000 
109. Lýtingsstaðahreppur, sundlaug .............. 335 000 

110. Lýtingsstaðahreppur, íbúð .................. 170 000 
111. Hólahreppur, skóli og íbúð .................. 400 000 
112. Hólahreppur, skólastjóraíbúð ............... 9 500 
113. Hofsós, endurbygg., nýbygg. og íbúðir ........ 170 000 
114. Hofsós, 4. áf. íþróttahúss og félagsaðst. ....... 5 000 
115. Haganeshreppur, íbúð Sólgörðum, Fljótum .... 9 500 
116. Haganeshreppur, skóli, nýbygging ............ 420 000 
117. Akureyri, Glerárskóli, 1.og2.áf. ............ 99 000 
118. Akureyri, Glerárskóli,3. áfangi .............. 1 575 000 
119. Akureyri, Glerárskóli, 4. áfangi .............. 1 045 000 

120. Akureyri, Lundarskóli,2.áfangi ............. 505 000 
121. Akureyri, Oddeyrarskóli, stækkun ........... 16 000 
122. Akureyri, íþróttahús ....................... 1 000 000 
123. Akureyri, Síðuskóli,1.áf. ................... 100 000 
124. Húsavík, gagnfræðask.,1.og2.áf. ........... 5 000
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125. 

126. 

127. 

128. 
129. 
130. 

131. 
132. 

133. 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 
139. 
140. 

141. 
142. 

143. 

144. 
145. 
146. 

147. 
148. 
149. 
150. 
151. 

152. 
153. 

154. 
155. 

156. 

157. 

158. 
159. 

160. 
161. 
162. 
163. 
164. 

165. 
166. 
167. 

168. 
169. 
170. 

171. 
172. 

Húsavík, íþróttahús, 1. áf. ................... 

Ólafsfjörður, gagnfræðaskóli, 1.og2.áf. ...... 
Olafsfjörður, barnask., endurb. oglóð ........ 

Dalvík, heimavist ........0.0000. 
Dalvík, skóli .......0.00.0000. 00 

Grímsey, íbúð ........00000000 00. 
Svarfaðardalshreppur, skóli, heimav., mötuneyti 
Svarfaðardalshreppur, sundskáli ............. 
Svarfaðardalshreppur, kennaraíbúð .......... 
Hrísey, íþróttahús ogskóli .................. 
Arskógsströnd, endurbætur á eldhúsi ......... 
Þelamörk, viðb., kennslust., lítil íbúð, skóla- 

stjóraíbúð og endurb. ............000..0.. 
Hrafnagilshreppur, uppgjör 1. og 2. áf. íbúðar 

ogjarðborun ........0...000. 00 
Hrafnagilshreppur, 3. áf. sundi. og íþróttahús .. 
Hrafnagilshreppur, skólastjórabústaður ....... 
Svalbarðsstrandarhreppur, íbúð og lóð skóla ... 
Grenivík, 1. áf. skóla og íþróttarými .......... 

Bárðdælahreppur, mötuneytiskóla ........... 
Skútustaðahreppur, sundlaug ................ 
Reykdælahreppur, íbúð ..................... 
Hafralækur, uppgj. skóla og hitav. ............ 

Hafralækur,íbúðir ......................... 
Lundarskóli, Öxarfirði, skóli, 1. áfangi ........ 

Lundarskóli, Öxarfirði, anddyri heimav. ...... 
Kópasker, skóli, nýbygging .................. 
Raufarhöfn, 1. áf. íþrh. ogsundl. ............. 
Svalbarðshreppur, skóli og íbúð .............. 
Þórshöfn, skóli, 1. áf., viðb. og heimav. ....... 

Fræðsluskrifstofan Akureyri ................. 

Seyðisfjörður, sundl., íþrh., endurb. .......... 
Seyðisfjörður, nýbyggingskóla ............... 

Neskaupstaður, barnaskóli, endurb. .......... 

Eskifjörður, skóli, nýbygging ................ 
Skeggjastaðahreppur, skóli, nýbygging ........ 
Vopnafjarðarhreppur, skóli, Torfastöðum ..... 
Vopnafjarðarhreppur, íþróttahús ............ 
Hlíðarhreppur, skóli, nýbygging ............. 
Jökuldalshreppur, stækkun skóla og íþrh. ...... 
Egilsstaðahreppur, uppgjör skóla og anddyri ... 

Egilsstaðahreppur, íþróttahús, 1.áf. .......... 
Egilsstaðahreppur, Sel í Fellahreppi .......... 
Egilsstaðahreppur, stækkun skóla ogíbúð ..... 

Eiðahreppur, stækkun skóla og íbúð .......... 
Mjóifjörður, skóli og endurbætur ............. 
Reyðarfjörður, íþróttahús ................... 

Búðahreppur, skóli ............0......... 
Stöðvarfjörður, skóli og sundlaug ............ 
Breiðdalshreppur, skóli ..................... 

1 417 000 

95 000 
95 000 

205 000 
807 000 

370 000 

19 000 
5 000 

95 000 

615 000 

95 000 

190 000 

9 500 
408 000 
806 000 
66 000 

7132 000 

170 000 

400 000 
195 000 

19 000 
323 000 

237 000 

48 000 
752 000 
475 000 
270 000 

20 000 

190 000 
28 000 

312 000 

48 000 
821 000 

657 000 
48 000 

770 000 
9 500 

257 000 
190 000 

950 000 
700 000 

9 500 
380 000 

9 500 
124 000 
38 000 

546 000 

800 000 

þ
a
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Kr. Kr. 

173. Djúpivogur, skóli, íþrh., félagsh., heimav. og 
sundlaug .....0..20000 0 713 000 

174. Geithellnahreppur, skóli, nýbygging .......... 209 000 
175. Nesjahreppur, uppgj. skóla, 1. og 2. áf., lóðir .. 118 000 
176. Nesjahreppur, sundlaug ..................... 190 000 
177. Höfn í Hornafirði, uppgj. 1. áf., lóð, 2. át., íþrh. 

Og SkÓlI 20... AAN 380 000 
178. Mýrahreppur, íbúð ..............0........ 42 000 
179. Borgarhafnarhreppur, Hrollaugsstaðaskóli, við- 

bygg. ogendurb. ........00.000 0. 464 000 
180. Hofshreppur, nýbygging skóla í Öræfum ...... 888 000 
181. Fræðsluskrifstofa Austurlands ............... 218 000 
182. Vestmannaeyjar, barnask.,3.áf. ............. 9 500 
183. Vestmannaeyjar, Hamarsskóli ............... 2922 500 
184. Vestmannaeyjar, íþróttahús og sundlaug ...... 9 500 
185. Selfoss, gagnfræðask. ogíþrh. ............... 190 000 
186. Selfoss, verknámshús .........0......... 95 000 

187. Selfoss barnask., viðg. og endurb. ............ 476 000 
188. Kirkjubæjarhreppur, uppgj. skóla og sundi. ... 9 500 
189. Kirkjubæjarhreppur, stækkun skóla .......... 561 000 
190. Vík í Mýrdal, skóli og endurb. íbúð ........... 230 000 
191. A-Eyjafjallahreppur, íþróttaaðst. í félagsh. .... 190 000 
192. V-Eyjafjallahreppur, íþróttaaðst. o. fl. í félags- 

Hæimili 0... 189 000 
193. A-Landeyjahreppur, íbúð ................... 50 000 
194. V-Landeyjahreppur, stækkun skóla og íbúð .... 188 000 
195. Fljótshlíðarhreppur, stækkun skóla ........... 189 000 
196. Hvolhreppur, skóli ...........000.0..... 338 000 
197. Hvolhreppur, bókasafn ..................... 32 000 
198. Hvolhreppur, sundlaug ..................... 285 000 
199. Rangárvallahreppur, sundl., íþróttaaðst. og 

lÓðir ..........0 543 000 
200. Laugaland í Holtum, stækkun skóla, 1. áf. ..... 950 000 
201. Stokkseyri, innrétting handavinnust. .......... 71 000 
202. Stokkseyri, sundl. og íþróttaaðstaða .......... 637 000 
203. Eyrarbakki, stækkun skóla .................. 380 000 
204. Hraungerðishreppur, kennaraíb., lausar st., 

jarðborun „0... 9 500 
205. Hraungerðishreppur, skóli,2.áf. ............. 159 000 
206. Villingaholtshreppur, endurb. skóla .......... 82 000 
207. Skeiðahreppur, uppgj. sundl. og handav. ...... 5 000 
208. Gnúpverjahreppur, skóli, nýbygging .......... 918 000 
209. Hrunamannahreppur, íb., bílsk. og endurb.sk. . 9 500 
210. Biskupstungnahreppur,íbúð ................ 38 000 
211. Laugardalshreppur, lóð, íbúðir .............. 9 500 
212. Ljósafossskóli, endurbætur .................. 48 000 
213. Hveragerði, íþróttah.,1.og2.áf. ............ 285 000 
214. Hveragerði, gamli skólinn, endurb. ........... 71 000
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215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 

Hveragerði, skóli, viðbygging ........ NNA 
Þorlákshöfn, stækkun skóla, 1. áf. ............ 

Þorlákshöfn, sundi. og búningskl. ............ 
Orkusparandi aðgerðir ...................... 
Stofnbúnaður eldriskóla .................... 
Hagræðingaraðgerðir ....................... 

Til undirbúnings framkvæmda við skólabyggingar: 

1. 

U
R
U
R
Ð
 

Reykjavík, Grafarvogsskóli,1.áf. ......... 
Kópavogur, sundlaug .................... 
Garðabær, Hofstaðaskóli ................ 
Bessastaðahreppur, íþróttahús ............ 
Keflavík, íþróttahús,2. áfangi ............ 

Mosfellshreppur, gagnfræðaskóli Brúará, 
stækkun .........%000 0. 
Kjalarnes, viðbót við skólahúsnæði ........ 
Akranes, sundlaug ............0 00... 

. Ólafsvík, íþróttasalur .................... 

. Stykkishólmur, sundlaug ................. 
. Stykkishólmur, íþróttahús ............... 
. Búðardalur, íþróttahús .................. 
. Reykhólar, íbúð ........0..0.0..0 0... 

. Bíldudalur, íþróttahús ................... 

. Þingeyri, sundlaug ..................0... 
. Kaldrananeshreppur, búningskl. við Gvendar- 
lag 2... 

. Bæjarhreppur, íbúð ..................... 

. Sauðárkrókur, barnaskóli, endurb. ........ 

. Siglufjörður, íþróttahús ............0..... 

. Siglufjörður, skóli, breytingar ............ 
. Laugarbakkaskóli, íþróttahús ............. 
. Blönduós, stækkunskóla ................ 

. Skagaströnd, skólastjóraíbúð ............. 

. Skagaströnd, sundlaug .................. 
. Hólahreppur, sundlaug .................. 
Akureyri, Lundarskóli,3.áf. ............. 

. Akureyri, sundlaug ................0.... 

. Akureyri, Oddeyrarskóli ................ 

. Húsavík, barnaskóli ..................... 

. Ólafsfjörður, endurbætur sundlaugar ...... 

. Ólafsfjörður, íþróttahús ................. 

. Þelamörk, íþróttahús .................... 

. Öngulsstaðahreppur, endurbætur ......... 

. Svalbarðsströnd, íbúðarhús og skóli ....... 
. Skútustaðahreppur, skóli, nýbygging ...... 

. Raufarhöfn, skóli, endurbætur ............ 

Kr. 

285 000 
745 000 
143 000 

1 000 000 
1 000 000 

520 000 

5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 

5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 

5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5000 

Nr. 101. 

96 755 500



Nr. 101. 

37. 
38. 

39. 
40. 

41. 

42. 
43. 

44. 
45. 
46. 
47. 

48. 

49. 

30. 

Sl. 

52. 
53. 
54. 
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Neskaupstaður, íþróttahús, stækkun ....... 
Neskaupstaður, sundlaug ................ 
Eskifjörður, endurb. á skólastjóraíbúð ..... 

Hlíðarhreppur, 2. áf. skóla, íbúð og heima- 
VISE Ll 
Hallormsstaður, íþróttahús, sundlaug og 

íbúð í skóla ..........0000000. 0. 
Reyðarfjörður, stækkunskóla ............ 
Búðahreppur, endurb. á skólastjóraíbúð ... 

Höfn í Hornafirði, stækkun Hafnarskóla ... 
Vestmannaeyjar, breyting grunnskóla ..... 
Vík í Mýrdal, íbúð ...................... 
Vík í Mýrdal, sundlaug .................. 
Rangárvallahreppur, stækkun grunnskóla .. 
Djúpárhreppur, sundlaug og íþróttahús í 

Þykkvabæ ....0.000000 
Gaulverjabæjarhreppur, kennaraíbúð ..... 
Gaulverjabæjarhreppur, íþróttaaðstaða í 
félagsheimili ...................... 
Skeiðahreppur, breytingar á skóla ......... 
Hrunamannahr., Flúðir, íþróttahús ........ 
Biskupstungnahreppur, skóli, stækkun ..... 

4. Dagvistarheimili (02 803). 
a. Dagvistarheimili sem tekin eru til starfa: 

. Sauðárkrókur ...........00..00. 

Ólafsfjörður .......0..... 

Dalvík ....00.0.. 

Akureyri v/Síðusel .................. 

Akureyri v/Lundarsel.................... 
Húsavík ............... 
Gerðahreppur ................... 
Hafnarfjörðurskd. ...................... 
Hafnarfjörður v/Norðurb. ................ 
Kópavogur v/Hábraut ................... 

- Kópavogur w/Efstahjalla ................. 
„ Seltjarnarnes ...................... 
„ Hveragerði ...................... 
„ Eyrarbakki ............0 0. 
„ Bíldudalur ..............0...... 
„ Hnífsdalur .......................... 
„ Blönduós, 1. áfangi ..................... 
Keflavík v/Hólmgarð .................... 

- Selfoss 00... 

Reykjavíkurborg: 

„ Færanleg leikstofa v/Suðurh. ............. 
. Ægissíða, d., 1. 0. fl. ......... 

31. desember 1982. 

Kr. 

5 000 

5 000 
5 000 

5 000 

5 000 
5 000 

5 000 
5 000 
5 000 
5 000 

5 000 
5000 

5 000 
5 000 

5 000 
5 000 

5 000 
5 000 

Þús. kr. 

500 

350 
168 

900 

334 
140 

27 
86 

700 
600 
300 
500 

600 
200 
550 

86 

194 
500 

80 
98 

þm
 

Kr. 

270 000 

Þús. kr. 

9770
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b. Dagvistarheimili sem eru í byggingu: 

17. 
18. 

Akranes, IM. áf. .....00.0... 0. 

Hellissandur ............00. 0... 

Patreksfjörður ............0..0 0... 
Suðureyri .......... 0 
Bolungarvík ..........0... 0 
Ísafjörður .......0..0..0.0 0. 
Súðavík ......0.0000 0 
Akureyri, Fíladelfíusöfnuður ............. 
Raufarhöfn, gamalt hús .................. 

„ Þórshöfn ........0..%.. 0000 
. Reyðarfjörður ............... 
. Breiðdalsvík (gamalt hús) ................ 
. Þorlákshöfn .........00..0 0... 
„ Sandgerði ..........20 0. 
„ Njarðvík ......... 0. 
. Sumargjöf, Reykjavík ................... 

Reykjavíkurborg: 
Bústaðavegur (Tungusel) ................ 
Bólstaðarhlíð .........0.0...0.0. 0... 

c. Dagvistarheimili tekin í fjárlög 1982 eða fyrr, fram- 
kvæmdir ekki hafnar: 

A 
m
t
 

Hafnasfjörður, Suðurbær ................ 
Vatnsleysuströnd .............. 0... 
Hólmavík ...........0. 0. 

Hvammstangi ............ 0... 

Akureyri v/Þórunnarstræti ............... 

Stokkseyri ..........000 

Reykjavíkurborg: 
Hraunberg ..........0.0. 000. 

d. Ný dagvistarheimili: 

N
i
 

Kópavogur/Hlégerði D-L ................ 

Garðabær DL ..........0.... 0... 
Hafnarfjörður, óstaðs.L ................. 
Mosfellssveit 20... 
Keflavík v/TjarnarlundL ................. 

Borgarnes D .......0...0.. 000. 

Reykholt/Borgarf., innbú ................ 
Stykkishólmur, breyting D-L ............. 
Búðardalur, Laxárdalshr.L .............. 

„ Þingeyri ........... 00. 

Blönduós, M.áf.D.......0..0.. 

. Skagaströnd, M.áf.D ................... 

. Varmahlíð, Seyluhr.,innb.D ............. 
„ Dalvík, HM. áf. ......0.00 
. Borgarfjörður eystriL ................... 

. Egilsstaðir, H.áf.L ..................... 

  

Nr. 101. 

Þús. kr. 

11 050 

3250 

A 40
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5. Heiðurslaun listamanna skv. ákvörðun Alþingis (02 982 0106): 

310 

17. Fáskrúðsfjörður, lóð o. fl. ............... 
18. Stöðvarfjörður (Bakkag.)JL .............. 
19. Leikskóli Nesjahr.,innb. ................ 
20. Hella, Rangárvallahr. ................... 

Reykjavíkurborg: 
21. Skóladagh. í Breiðagerðissk. ............. 

22. Skóladagh. í Laugarnessk. ............... 
23. Hönnunarkostnaður .................... 

Finnur Jónsson ........0.0... 0 

Guðmundur G. Hagalín ................ 
Halldór Laxness ................ 
Indriði G. Þorsteinsson ................. 
Kristmann Guðmundsson .............. 
María Markan ........0....0... 

Ólafur Jóhann Sigurðsson .............. 
Sigurjón Ólafsson .......0..0.00.. 
Snorri Hjartarson ...................... 

. Stefán Íslandi ......................... 2
 

þ
 

a
 

13. Tómas Guðmundsson .................. 

14. Valur Gíslason .......0.0..000 0. 

6. Bygging íþróttamannvirkja (02 986 0104). 
a. Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1973: 

Reykjavík, IH. áf., Sundl. Vesturbæjar ..... 

Glímufél. Ármann, Rvík, íþróttahús ....... 
Knattspyrnufélag Rvíkur, Rvík, íþróttahús . 
Ísafjörður, pras- og malarvöllur ........... 
Ólafsfjörður, malarvöllur ................ 

Vestmannaeyjar, grasvðllur .............. 

. Umf. Þróttur, Vatnsleysustr., malarvöllur .. 

Ums. Borgarfj., Varmalandi, íþróttasvæði 
Eyrarsveit, Snæf., malarvöllur ............ 

10. Stykkishólmur, Snæf., malarvöllur ........ 
11. Patreksfj., V-Barð., malarvöllur .......... 
12. Þingeyri, V-Ís., malarvöllur ............. . 
13. Höfðahr. (Skagaströnd), íþróttavöllur ..... 
14. Egilsstaðahr., S-Múl., malarv. og hlaupabr. 

15. Hvammshr., V-Skatt., íþróttavöllur ....... 
16. Selfoss, íþróttasvæði .................... 

o
n
n
u
r
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Þús. kr. 

40 
100 

20 
40 

Kr. 

80 000 
80 000 

80 000 
80 000 
80 000 

80 000 

80 000 

80 000 

80 000 
80 000 
80 000 

80 000 

80 000 

80 000 
80 000 

85 582 
1000 
1000 
1 000 

1000 
1000 

1000 
1000 
1000 

57 247 
1000 

1000 
1000 

145 000 
20 000 

50 171 

Þús. kr. 

1 200 000 

369 000
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b. Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1974: 
Knattspyrnufél. Haukar, Hafnarf., íþrótta- 
hús .........00 00 
Golfkl. Keilir, Hafnarf., völlur og hús ...... 
Tennis- og badmintonfél. Rv., íþróttahús ... 
Ungtemplarafél. Hrönn, Rvík, skíðaskáli ... 
Knattspyrnufél. Fram, Rvík, grasvöllur .... 
Reykjavík, vélfryst skautasvell ............ 
Golfkl. Leynir, Akran., völlur ogskáli ..... 
Sauðárkrókur, íþróttavöllur .............. 
Golfkl. Siglufj., golfvöllur og hús .......... 
Skíðafél. Siglufj., stökkbraut ............. 

. Íþróttabandal. Siglufj., íþróttamiðst., Hóli . 
lafsfjörður, golfvöllur .................. 

. Akureyri, skíðastökkbr. Miðhúsaklöpp .... 
. Knattspyrnufél. Akureyrar, malarvöllur .... 
. Umf. Íslendingur, Andakílshr., sundlaug ... 
. Hvammstangahreppur, malarvöllur ....... 
. Umf. Geisli, Aðaldalshr., S-Þing., íþróttav. 
. Reykjahreppur, S-Þing., grasvöllur ........ 
. Skútustaðahr., S-Þing., malarvöllur ....... 

. Bjarmi, Fnjóskad., S-Þing., grasv. og hús 

. Umf. Borgarfj., N-Múl., malarvöllur ...... 

. Eskifjörður, malarvöllur ................. 

. Umf. Máni, Nesjahr., A-Skaft, malarvöllur . 

. Hafnarhr., A-Skaft., malarvöllur ......... 

c. Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1975: 

N
R
 

. Golfkl. Suðurnesja, Keflavík, völlur ....... 

. Seltjarnarnes, íþróttavöllur ............... 

. Fimleikatél. Hafnarfj., II. áf., grasvöllur ... 

. Íþróttafél. Rvíkur, skíðalyfta, Hamragili ... 
. Knattspyrnufél. Víkingur, íþrv. í Fossvogi .. 
Íþróttafél. Rvíkur (Breiðholt), H. áf., gras- 
völlur, malarvöllur og hlaupabraut ........ 

. Knattspyrnufél. Þróttur, Rvík, vallarhús og 
grasvöllur ......0.00.0000.0 00... 

. Olafsvíkurhr., Snæf., malarvöllur ......... 

. Stykkishólmur, Snæf., HH. áf., sundlaug ..... 

. Golfkl. Borgarness, Mýras., golfvöllur ..... 

. Íþróttafél. Grettir, Flateyri, V-Ís., skíðal. 

. Siglufjörður, malarvöllur og vallarhús ...... 

. Skíðaf. Siglufj. Skíðaborg, skíðalyftalll.... 

. Skíðafél. Fljótamanna, Holts- og Haga- 
neshr., Skag., skíðamannvirki ............ 

. Raufarhafnarhr., N-Þing., íþróttavöllur .... 
. Héraðssamb. S.-Þing., Laugum, héraðs- 

VÖllur 20... 

Kr. 

1 000 
40 546 
1000 
5 185 

107 397 
1000 
1 000 
1000 
1000 
8 264 

186 596 
42 537 
1000 
1 000 
1 000 

59 937 
70 000 
1000 
1 000 
1000 

29 098 
1 000 
1 000 
1 000 

200 000 
40 000 

1 000 
64 957 

200 000 

140 000 

1000 
1000 

84 848 
75 160 
1000 
1677 

201 293 

1 000 
2 000 

1 000 
105 027 

Nr. 101. 

Kr. 

564 560
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18. 

19. 

20. 
21. 

22. 
23. 
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Kr. Kr. 

Skútustaðahr., S-Þing., vallarhús og sund- 

lag 0... 250 000 
Þórshöfn, N-Þing., íþróttavöllur .......... 1000 
Golfkl. Hafnarhr., A-Skaft., golfvöllur .... 102 071 
Búðakauptún, S-Múl., íþróttavöllur ....... 1000 
Umf. Skeiðamanna, Arn., búningsklefar ... 1000 

Selfoss, stækkun vallarhúss ............... 1 000 
  

d. Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1976: 

0
 
E
Ð
 

N
R
 

15. 

28. 

30. 

31. 

. Grindavík, grasvöllur .................... 1000 

. Fimleikaf. Hf., áhorfendasv. og sérvellir ... 65 500 

- Kópav., ll. áf., áhorfendasv. ásamt búnings- 

klefum, böðum og girðingu ............... 200 000 
„ Umf. Breiðablik, Kópav., skíðalyfta ....... 200 000 
. Reykjavík, Sundl. Rvíkur, laugarhús ...... 900 000 
. Rvík, Laugardalsv., IH áf., gerviefni á 

hlaupabr., gras á eystri völl og búningsklefar . 2028 
. Rvík, Árbæjarvöllur (grasv.), HL áf. ....... 1000 
„ Rvík, Bláfjöll, II. áf., lýsing í brekkur, 

skíðal., snjótroðari og þjónustuskáli ....... 1 200 000 
„ KR. „ Rvík, lýsing í brekkur og lyftuskáli ... 121 379 
- Glímufél. Ármann, Rvík, 1. „ skíðalyfta ..... 320 000 
. Knattspyrnufél. Víkingur, Rvík, skíðalyfta, 
lyftuhús og lýsing í brekkur ............... 18 521 

- Golfkl. Rvíkur, lokafrkv. við golfv. og skála . 149 743 
- Knattspyrnufél. Valur, Rvík, IH. áf., grasv. . 139 174 
- KR. Rvík, stækkun gras- og malarvalla ... 82 095 

Akranes, Bjarnalaug .................... 14 761 

. Staðarsv., Snæf., íþróttavöllur ............ 25 564 

. Súðavík, N.-Ísafj., malarvöllur ........... 1 000 

. Suðureyri, V-Ís., „Skíðalyfta .............. 1000 
. Íþróttabandalag Ísafj. „Ísaf., skíðamannvirki 121 000 
. Ísaf., endurb. á sundlaug og íþróttahúsi .... 39 494 
- Bolungarvík, skíðalyfta .................. 24 978 
. Bolungarvík, sundlaug og íþróttahús ....... 1000 

- Seyluhr., Skagaf., íþróttavöllur ........... 1000 
„ Hofsós, Skagaf., íþróttavöllur ............ 12 229 
. Íþróttabandal. Siglufjarðar, troðari ........ 50 162 
- Reykjahreppur, S-Þing., sundlaug ......... 1 000 
. Olafsfjörður, skíðastökkbraut ll .......... 1000 
Akureyri, lýsing í skíðabrekkur ........... 1000 

- Akureyri, áhaldahús í Hlíðarfjalli ......... 240 000 
Golfklábbur Akureyrar, golfvöllur ........ 46 232 

Golfklúbbur Akureyrar, skáli ............. 94 109 
- Knattspyrnufélag Ak., girðing og vallarhús . 72 498 
. Íþróttafél. Þór, Akureyri, grasvöllur ....... 197 929 
- Dalvík, stækkun búningsh. við íþróttahús ... 1000 
. Skíðafél. Dalvíkur, skíðalyfta ............. 1 000 

. Seyðisfjörður, baðstofa .................. 8 100 

1 477 033
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31. 
38. 
39. 
40. 

Seyðisfj., endurb. á sundhöll og tækjum .... 
Reyðarfj., S-Múl., íþróttavöllur .......... 
Búlandshr., S-Múl., sundlaug ............ 

Golfkl. Selfoss, Selfossi, golfvöllur ........ 

e. Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1977: 

Þ 
æ
t
 

o
n
 

Umf. Breiðablik, Kópav., skíðaskáli ....... 
Íþróttafél. Gerpla, Kóp., fimleikatæki ..... 
Ungtemplarafél. Hrönn, Rvík, lýsingíbr. .. 
Héraðssamb. V-Ísfirðinga, héraðsíþrótta- 
völlur að Núpi ............0 00. 
Sauðárkrókur, hlutd. ílaugarhúsi ......... 
Akureyri, skíðal. í Hlíðarfj., Hjallabr, ..... 
Umf. Vísir, Hlíðarhr., N.-Múl., íþróttav. ... 

Umf. Hróar, Tunguhr., N-Múl., íþróttav. .. 

f. Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1978: 

o
O
 

Siglingakl. Vogur, Garðabæ, bátanaust .... 
- Siglingafél. Ymir, Kópav., bátan. og bátar .. 
- Gerðahr., Gullbrs., íþrh. og sundlaug ..... 
. Knattspyrnufél. Fram, Rvík, skíðalyfta ..... 
- Knattspyrnutél. Rvíkur, Rvík, skíðalyfta ... 
. Íþróttafél. Rvíkur, Rvík, skíðalyfta BR 
. Íþróttafél. fatlaðra, Rvík, íþróttahús ....... 
. Knattspyrnufél. Valur, Rvík, skíðaskáli .... 

Umf. Haukar, Melasv., Borgarf., íþrótta- 
VÖllUr 
Akranes, íþróttahús ..................... 

- Tálknafjarðarhr., V-Barð., íþróttavöllur ... 
. Íþrí. Djúpverji, Snæfjhr., N- Ís., íþróttav. 
- Umf. Önundur, Mosvallahr., V-Ís. „ íþrótta- 

VÖllur 0... 

. Lýtingsstaðahr., Skagaf., sundlaug ........ 

. Skautafél. Ak., skautasv., girðing og skáli .. 

. Akureyri, stökkbraut.................... 
- Knattspyrnufél. Akureyrar, Ak., grasvöllur 
. Íþróttafél. Leiftur, Ólafsf. „ skíðalyfta IR 
- Umf. Bjarmi, Hálshr., S- -Þing., vallarhús ... 
. Neskaupst., hreinsi- og hitunartæki og girð- 

ing við sundlaug ........0000... 
. Búðahr., S-Múl., endurbætur á sundlaug ... 
. Neskaupst., Eskifj. og Reyðarfjörður, 
skíðamiðstöð í Oddsskarði ............... 

- Umf. Sindri, Hafnarhr., A-Skaft., skíðalyfta 

. Golfkl. Vestmannaeyja, golfvöllur BI 

. Umf. Gnúpv., Gnúpverjahr., Árn., íþrótta- 
VÖllUr 

Kr. 

128 850 
1 000 

70 480 
2700 

74 000 
39 824 

1 000 

30 000 
35 350 
1000 
7184 

5 997 

1 000 
5518 
1000 

160 000 
100 000 
55 424 
36 470 
50 000 

1000 
200 000 

1000 
1951 

1 000 
21 834 
23 504 
79 360 

150 000 
107 286 

1000 

20 132 
14 532 

2554 
1000 

70 000 

50 748 

Nr. 101. 

Kr. 

4 619 526 

194 355 

1156 313
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g. Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1979: 

þh
 

Knattspfél. Haukar, Hafnarf., Hvaleyrar- 
holtsvöllur ......00.... 

Garðabær, laugarhús .................... 
Keflavík, setlaugar ...................... 
Akranes, Il. áf., grasvöllur ............... 
Staðarsv., Snæf., sundlaug og setlaug ...... 
Patrekshreppur, v- Barð., sundlaug ........ 
Ísafjörður, vallarhús ..................... 
Kaldrananeshr., Strandas., laugarhús ...... 
Golfkl. Sauðárkróks, Sauðárkr., golfvöllur . 
Siglufjörður, setlaugar ................... 

. Akureyri, troðari(2) ........0....... 

. Grímsey, Eyjafjarðars., sundlaug ......... 

. Seyðisfjörður, troðari ................... 

. Breiðdalshr., S-Múl., sundlaug ........... 

. Neskaupstaður, íþróttahúsgólf AR 

. Ölfushr. (Þorlákshöfn), Árn., sundlaug .... 

h. Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1980: 

S
A
 

. Keflavík, grasvöllur (æfingasvæði) ......... 
- Garðabær, íþróttavöllur ................. 
- Siglingakl. Vogur, Garðabæ, bátar ........ 
- Hafnarfjörður, álma við íþróttahús ........ 
Íþróttabandal. Rvíkur, íþróttabúðir ....... 
Knattspyrnufél. Valur, Rvík, vallarfram- 

kvæmdir ...........00. 00 
Knattspyrnufél. Víkingur, Rvík, skíðal. (4) 
VHengil 2... 

- Reykjavík, færanleg áhorfendasvæði ....... 
Íþróttafél. Rvíkur, Rvík, skíðalyfta (TV) 

. Rvík, setl. og breyt. á Sundhöll Rvíkur ..... 
. Umf. Vísir, Hvalfjstrhr., Borg., íþróttav. ... 

- Borgarnes, Mýras., vallarhús ............. 
. Umf. Álftanes- og Hraunhr., Mýr., íþróttav.. 
. Golfkl. Ísafj., Ísaf., golfvöllur og skáli ..... 
- Bolungarvík, grasv. og vallarhús .......... 
. Suðurfj.-, Tálknafj.- og Patrekshreppur, 
V-Barð., skíðalyfta á Hálfdáni ............ 

. Umf. Grettir, Y-Torfustaðahr., V-Hún., 
sundlaug ........00... 00 

- Siglufj., lokaframkv. við sundlaug ......... 
- Blönduós, A-Hún., búnings- og baðklefar .. 
. Skíðaf. Dalv., troðari og lýsing í brekkur ... 
- Akureyri, skokkbraut ................... 
- Húsavík, H. áfangi, grasvöllur ............ 
. Húsavík, skíðalyfta (4) .................. 
. Vopnafjarðarhr., N-Múl., íþróttavöllur .... 
. Vopnafjarðarhr., N-Múl., skíðalyfta ....... 

31. desember 1982. 

Kr. 

48 826 
5 000 

75 286 
14 460 
13 605 
90 000 

250 000 
29 090 
65 286 
75 196 
88 334 
7615 

22 824 
1 000 

33431 
1000 

180 000 
180 000 

1 000 

200 000 
1000 

280 000 
180 000 

1000 
8 000 
1000 
2 307 
1000 

1 000 

17 700 
12 986 
71 147 
35 000 
70 000 
35 000 

8 000 
33 120 
47 445 

Kr. 

820 953
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Kr. Kr. 

26. ÚÍA, Austurl., héraðsvöllur að Eiðum .... 100 000 

21. Seyðisfjörður, íþróttavöllur .............. 100 000 

28. Fljótshlíðarhr., Rang., íþróttavöllur ....... 1 000 
29. Selfoss, stækkun búnings- og baðkl. v/sundh. . 140 000 

, —— 1 807 805 
i. Íþróttamannvirki að hluta til skólamann- 

virki samþykkt í fjárlögum 1980: 
1. Miðneshr., Gullbrs., íþróttah.,1. áf. ....... 130 000 
2. Keflavík „ íþróttahús FR 220 000 
3. Garðabar, íþróttahús .................... 230 000 
4. Kópavogur, íþróttahús ................... 240 000 
5. Seltjarnarnes, sundlaug .................. 1000 
6. Mosfellshr., Kjósars., íþróttahús, 1. áf. ..... 1000 
1. Borgarnes, Mýras., íþróttahús og sundlaug . 19 216 
8. Eyrarsveit, Snæf., íþróttahús og sundlaug .. 60 000 
9. Hvamstangahr., V-Hún., sundlaug, 1. áf. ... 10 000 

10. Akureyri, íþróttahús .................... 330 000 
11. Hrafnagilssk., Eyjaf., sundlaug og laugarhús. 1000 
12. Húsavík, íþróttahús, 1.áf. ................ 200 000 
13. Raufarhafnarhr., N-Þing., yfirb. sundlaug .. 1000 
14. Egilsstaðahr., S-Múl., íþróttahús, 1.áf. .... 50 000 
15. Hafnarhr., A-Skaft., íþróttahús ........... 89 452 

16. Neskaupstaður, stækkun íþróttah., HH. áf. ... 1000 
17. Vestmannaeyjar, íþróttah. og yfirb. sundl. .. 100 000 

—— — 1 683 668 

i- Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1981: 

1. Miðneshreppur, sundl. í Sandgerði ........ 27 416 
2. Gerðahr., Gull., grasvöllur og vallarh. ..... 25 000 
3. Keflavík, stökk- og hlaupabrautir ......... 140 000 
4. Njarðvíkurbær, setlaugar ................ 80 000 
5. Siglingafél. Ýmir, Kópav., björgunarbátur . 9 000 
6. Reykjavík, stór íþróttatæki og tækjabún. ... 31 000 

7. Skíðad. Glímufél. Ármanns, skíðaskáli ..... 1000 
8. Tennis- og badmintonfél. Rvíkur, tennisv. .. 1000 
9. Knattspyrnufél. Rvíkur, skíðalyfta ........ 200 000 

10. Neshr. utan Ennis, Helliss., stækkun 
fþróttav. 00... 1000 

11. Akranes, vallarhús ...................... 70 000 

12. Suðureyrarhr., V-Ís.. íþróttavöllur ........ 16 837 
13. Umf. Tindastóll, Sauðárkr., skíðaskáli ..... 1000 
14. Skíðaráð Akureyrar, skíðageymslur, 

Hlíðarf. ..... HERNSSSSSSRÐRRSRRRNRRR 21 176 
15. Umf. Reynir, Arskógsstr., malarvöllur ..... 40 000 

16. Egilsstaðahr., S-Múl, skíðalyfta ........... 94 183 
17. Eskifjörður, baðstofa í íþróttahúsi ......... 11 852 
18. Kirkjubæjarkl., V-Skaft., íþróttavöllur ..... 1714 
19. Umf. Biskupstungna, Árn., íþróttavöllur ... 40 000 
20. Hveragerðishr., lokaframkv. við sundlaug .. 10 000 
21. Vestmannaeyjar, stór íþróttatæki ......... 2 000 

—— 824 178
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Kr. Kr. 

k. Íþróttamannvirki að hluta til skólamannvirki 
samþykkt í fjárlögum 1981: 

1. Keflavík, sundlaug ...................... 1000 
2. Njarðvík, íþróttah.tsundl. „.............. 90 000 
3. Vatnsleysustrhr., sund. „................. 1000 
4. Grindavík, íþróttahús .................... 80 000 
5. Tálknafj., íþróttahús .................... 70 000 
6. Flateyrarhr., V-Ís., íþrh.tsundl. .......... 60 000 
71. Sauðárkrókur, íþróttahús: sundi. BR 80 000 
8. Þelamerkursk., Eyjaf., íþróttahústsund- 

lag 0... 8 000 
9. Reyðarfjarðarhr., íþróttahústsundlaug .... 80 000 

, — 470 000 
I. Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1982: 

1. Reykjavíkurborg, stór íþróttatæki ......... 50 000 
2. Knattspyrnufél. Valur, Rvík, íþróttahús .... 150 000 
3. Skotfél. Rvíkur, skotsvæði ............... 6 800 
4. K.R., Reykjavík, íþróttahús f. lyftingamenn 25 000 
5. Reykjavíkurborg, troðari og skemma ...... 140 000 
6. Knattspyrnufél. Rvíkur, Rvík, flóðlýsing ... 8 000 
1. Knattspyrnufél. Fram, Rvík, skíðaskáli .... 1000 
8. Hafnarfjörður, viðbætur við sundhöll BR 70 000 
9. Íþróttafél. Haukar, Hf., íþróttasv. við húsið . 3 000 

10. Golfkl. Keilir, Hf., stækkun golfvallar ..... 15 000 
11. Njarðvíkurbær, búningskl. við völl ........ 1000 
12. Njarðvíkurbær, stór íþróttatæki ........... 15 000 
13. Kópavogur, stór íþróttatæki .............. 1 000 
14. Borgarnes, grasvöllur og vallarhús......... 5 000 
15. Búðardalur, Dalasýslu, íþróttasvæði ....... 5000 
16. Miðdalahr., Dalasýslu, íþróttavöllur ....... 1000 
17. Akranes, sundlaug (Opin) 2... 10 000 
18. Ólafsvík, Snæf., golfvöllur ............... 10 000 
19. Bolungarvík, vallarhús HR 30 000 
20. Blönduós, íþróttavöllur .................. 100 000 
21. Siglufjörður, grasvöllur .................. 1000 
22. Umf. Leiftur, Ólafsfirði, troðari .......... 74 000 
23. Akureyri, áhaldageymsla við íþróttavöll .... 120 000 
24. Fjögur umf. í Eyjafirði, íþróttavöllur ...... 1 000 
25. Húsavík, troðari ..........0000.00..... 130 000 

26. Neskaupstaður, íþróttasvæði ............. 5 000 
21. Reyðarfjörður, stór íþróttatæki ........... 1000 
28. Hafnarhr., A-Skaft., trefjaplötur ísundl. .. 1000 
29. Laugardalshr., Árn., skíðalyfta ........... 49 809 
30. Dyrhólahr., V-Skaft., íþróttavöllur ........ 8 000 

31. Hveragerði, íþróttah., framh., eldra mannv. 220 000 

—.— 1257 609 

m. Ný íþróttamannvirki: 

1. Golfklúbbur Grindavíkur, golfvöllur ....... 5 000 
2. Njarðvíkurbær, útisundlaug .............. 5 000
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3. Umf. Afturelding, Mosfellssveit, íþrótta- 
SVÆÐI .......0.00. 0 

4. Glímufél. Ármann, framkv. v. íþróttasvæði . 
5. Reykjavíkurborg, skíðalyfta í Bláfjöllum ... 
6. Knattspyrnufél. Víkingur, lyftuskáli ....... 
7. Knattspyrnufél. Rvíkur, áhöld ............ 
8. Reykjavíkurborg, gervigras, undirbúning 

urframkvæmda .........0.0. 0... 
9. Íþróttafél. Reykjavíkur, snjótroðari ....... 

10. Andakílshreppur, sundlaug .............. 
11. Ólafsvíkurhreppur, skíðalyfta og troðari 
12. Umf. Stjarnan, Saurbæjarhr., Dalas., íþrótta- 

Völlur „0... 
13. Akranes, grasæfingasvæði ................ 

14. Suðurfjarðahreppur, Bíldudal, skíðalyfta ... 
15. Bolungarvík, skíðatogbraut .............. 
16. Bolungarvík, snjótroðari ................. 
17. Haganes- og Holtshreppur, Umf. Fljótamanna, 

íþróttav. .......00..0 

18. Siglufjörður, stórtæki ................... 
19. Presthólahreppur, íþróttavöllur ........... 

20. Þórshöfn, skíðalyfta ..................... 
21. Akureyri, lyftur .............0....... 

22. Umf. Geisli, Aðaldalshr., skíðalyfta ....... 
23. Neskaupstaður, íþróttaleikvangur ......... 
24. Golfki. Eskifjarðar, golfv. og skáli (endurn.) . 
25. Egilsstaðahreppur, hitapottur við sundlaug . 
26. Búðahreppur, skíðalyfta ................. 
27. Breiðdalshreppur, skíðaaðstaða .......... 
28. Hofshreppur, íþróttavöllur ............... 
29. Hvolsvöllur, íþróttavöllur ................ 

30. Vík í Mýrdal, heitir pottar ................ 
31. Golfkl. Hvolsvelli, golfvöllur oghús ....... 

n. Sérfræðileg tæknileg aðstoð — eftirlit og leið- 

beiningar „.........0.. 000 

7. Landþurrkun (04 201 0130). 

AfAÓS 2... 
Út-Hjaltastaðaþinghá ............200.0.0 00... 
Leiðvallarhreppur ...........%%.0. 000. 
Dyrhólaós .........%.200.2. 0 

Holtsós .......0...2002 00 

Austur-Landeyjahreppur .........0.%.0. 0000. 
Vestur-Landeyjahreppur ............0.. 00 00n nn. 
Djúpárhreppur ...........%..2.0 000. 

Óráðstafað ............%..0.0 0 

5 000 
5 000 

5 000 
5 000 
5 000 

5 000 
5 000 
5 000 
5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 
5 000 

5 000 

5 000 
5 000 

5 000 
5 000 
5 000 

5 000 
5 000 

5 000 

5 000 

5 000 
5 000 

5 000 

5 000 
5 000 

155 

200 

15 600 

000 

000 

000 

Þús. kr. 

A 41 

240
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8. Fyrirhleðslur (04 270 0109). Þús. kr. Þús. kr. 
a. Til fyrirhleðslna: 

1. Klifandi og Hafursá ......................... 30 
2. Ár undir Eyjafjöllum (ofan vegar) ............ 20 
3. Markarfljót ........20...0. 0. 450 

—— 500 
b. Til fyrirhleðslna gegn !/4 kostnaðar annars staðar frá: 

Djúpós og Hólsárbakkar ....................... 40 
c. Til fyrirhleðslna gegn !/s kostnaðar annars staðar frá: 

1. Djúpá hjá Kálfafelli ....................... 20 
2. Eldvatn hjá Hraunum ...................... 5 
3. Skaftá hjá Heiði .......................... 110 
4. Kúðafljót ..........0.0.0000000 0. 200 
5. Eldvatn hjá Ásum ......................... 25 
6. Hafursá og Klifandi (vatnafél) .............. 50 
7. Ár undir Eyjafjöllum (neðan vegar) ......... 20 

8. Þjórsá við Þrándarholt ..................... 50 
9. Þjórsá í Skeiðahreppi ...................... 50 

10. Þjórsá hjá Mjósyndi .............0..0.0...... 50 
11. Stóra-laxá .............000.. 0000. 50 
12. Litla-Laxá „...........0.0 0. 70 

13. Hvítá við Fjall ...........0...... 20 
14. Varnargarður við Dyrhólaós ................ 100 
15. Fyrirhleðsla við Brest í Eldhrauni ........... 40 
16. Ölfusá við Kaldaðarnes .................... 20 
17. Hvítá við lðu .........00.... 0... 40 
18. Norðurá í Norðurárdal ..................... 250 
19. Borgarfjörður og Mýrasýsla, ósundurliðað .... 50 

20. Snæfellsnessýsla ........00.00%.... 0. 50 
21. Dalasýsla ..............000 0000 50 

22. Vesturá hjá Húki .......................... 20 

23. Víðidalsá ............... 000 20 
24. Giljá 22.00.0000. 20 
25. Svartá í A-Hún. .........0.000. 000... 30 

26. Hjaltadalsá ..............0...000.... 0... 60 

27. Héraðsvötn ........0..00.. 450 
28. Svarfaðardalsá ...............00...0.0000... 20 
29. Hörgá .........000000 0000. 200 
30. Eyjafjarðará ............000. 0... 150 
31. Nýpá 22.00.0000... 60 
32. Skjálfandafljót ...........0.0..0... 0... 40 
33. Dalsá í Fáskrúðsfirði ....................... 80 
34. Bjarglandsá ............0.. 0000. 80 

35. Múlá í Skriðdal ..............0.. 0000. 100 
36. Eyvindará á Völlum .................... 40 

37. Norðurdalsá í Breiðdal ..................... 100 

38. Breiðdalsá ........0....000. 00 50 
39. Hofsá í Geithellnahreppi ................... 100 
40. Geithellnaá ...........0.....0 0... 40
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d1. JÖktlsá .........0...0...00 00 

42. Hornafjarðarfljót ...........000000...... 
43. Kolgríma ............00. 00 

ád. Aðrar ár í A-Skaft. .........0.0..0000 

45. Kotá í Öræfum ...........0..00 0 

Þús. kr. 

. 100 

. 300 

. 50 

. 150 

. 50 

d. Til fyrirhleðslna gegn '/s kostnaðar annars staðar frá, 
viðhald skiptist af matsnefndum: 

un
 
þ
m
 

Suðurlandskjördæmi ..........0..0.0....... 
Reykjaneskjördæmi ........................ 
Vestfjarðakjördæmi ........................ 
Norðurlandskjördæmi eystra ................ 
Austurlandskjördæmi ...................... 

9. Landspítalinn, fjárfestingar (08 371 6). 

a. Yfirstjórn. 

s
u
n
 

F
a
n
 

SÍMStöð ......0.0000 

Sumargjöf .........0. 0 

Tækjakaup ......0...0 00 
Stjórn Og Eftirlit .........0...0 0... 

Geðdeild .......00..0 0 
Bygging W(T1) ........0 0. 
Bygging, lagnagangur ..................... 

Rannsóknastofa í ónæmisfræði ............. 

b. Stjórnnefnd. 
I. Almennar framkvæmdir og minni tækjakaup 
2. Endurbyggingar ..........00.... 0. 

10. Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknisbústaða, 
annarra en ríkissjúkrahúsa (08 381 0301). 

1. 

A
A
R
O
N
 

Reykjavík: 
a) Sundlaug við Grensásdeild ............ 
b) Heilsugæslustöðvar ................... 
Akranes H2 og sjúkrahús ................ 
Ólafsvík H2 .......000.. 
Stykkishólmur ..........0...... 00. 

Búðardalur H2, tæki og olíumöl ........... 

Patreksfjörður, sjúkrahús, H2,tæki ....... 

. 110 

. 50 

. 75 

. 30 

. 50 

12 000 

4 200 
3 000 
1 000 
  

6 000 

1200 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

315 

4485 

21 000 

3 200 

40 200
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10. 
11. 
12. 
13. 
ld. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
21. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
38. 
36. 
37. 
38. 
39. 

320 

Bolungarvík H,tæki ..................... 

. Ísafjörður H2, framkv. ogtæki ............ 
Hólmavík Hl ............. 
Hvammstangi H2 ................ 

Blönduós, sjúkrahúsog H2 ............... 
Sauðárkrókur, sjúkrahús og H2,tæki ...... 
Ólafsfjörður Hl .............. 
Akureyri, sjúkrahús ..................... 
Dalvík, skuldagreiðsla ................... 
Húsavík H2 og sjúkrahús ................ 

Þórshöfn Hl .........0........ 
Raufarhöfn,tæki ....................... 
Bakkafjörður H ........................ 
Vopnafjörður Hl ................... 
Seyðisfjörður, sjúkrahús, H.o.fl. ......... 

Neskaupstaður, sjúkrahús, H2 ............ 
Fáskrúðsfjörður Hl ..................... 
Egilsstaðir ................. 
Djúpivogur Hl ..................... 
Höfn í Hornafirði H2 og Hí Öræfum ...... 
Kirkjubæjarklaustur Hl ................. 
Vík í Mýrdal Hl .................... 
Hvolsvöllur H1 ............. 
Selfoss, sjúkrahús, H2 ................... 

Þorlákshöfn H, hönnun .................. 
Hveragerði H2 .................... 

Sandgerði .......0..0000 0. 
Keflavík, sjúkrahús, tæki og hönnun ....... 
Keflavík H2 ................ 
Hafnarfjörður ...................... 
Garðabær ................ 
Kópavogur H2 ..........0.0..0... 

Seltjarnarnes H2 ....................... 

b. Heilsugæslustöðvar í leiguhúsnæði: 
1 
2. 
3. 
4. 

Akureyri 2... 
Hafnarfjörður .......................... 
Mosfellsumdæmi 

Þorlákshöfn .........00000. 

c. Læknisbústaðir: 

M
E
 

Reykhólar .........0..0.0.00. 00. 
Bolungarvík ..........0.0.00... 
Egilsstaðir .........0...0..... 
Þórshöfn ..........0...0.2 00 

31. desember 1982. 

Þús. kr. 

300 

9 500 

3 300 
4 500 

3 300 
8 500 
1 800 

14 200 

Þús. kr. 

9 700 

470 

2750 

100 220
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11. Flóabátar og vöruflutningar (10 321 0103). 

a. Flutningar á landi: 

1. Til vetrarflutninga í Breiðavíkurhreppi og Neshreppi 
utan Ennis .........000.. 000 

Til vetrarflutninga í Dalahéraði ................. 
Snjóbifreið í A-Barðastrandarsýslu .............. 

Til mjólkurflutnings í V-Barðastrandarsýslu ...... 

Til vetrarsamgangna í Rauðasandshreppi ......... 

Til vetrarsamgangna í Ketildalahreppi ............ 

Til vetrarflutninga í Bíldudal .................... 

. Til vetrarsamgangna í Auðkúluhr., V.-Ís.......... 
Til vetrarsamgangna við Ingjaldssand ............ 

Snjóbifreið í Önundarfirði ..................... 
„ Snjóbifreið um Botnsheiði .................0... 
Stofnstyrkur ..........000. 0. 

. Til mjólkurflutninga í Önundarfirði, Dýrafirði, 
Súgandafirði og Djúpi (Mjólkursaml. Ís.)......... 

. Til vetrarflutninga í Álftafirði, N.-Ís. ............ 
„ Til vetrarflutninga í Ögurhreppi ................. 
. Til vöruflutninga í Árneshreppi ................. 

Til vetrarsamgangna í Árneshreppi .............. 

„ Til vetrarsamgangna í Kaldrananeshreppi ........ 

. Snjóbifreið á Hólmavík ............... 0... 

. Snjóbifreið í Austur-Húnavatnssýslu ............. 
. Snjóbifreið í Skagafirði ........................ 

„ Til vetrarflutninga í Haganes- og Holtshr. ........ 
. Grímsey, vegna vetrarsamgangna og flugs ........ 
„ Til vetrarflutninga í Ólafsfirði .................. 
Stofnstyrkur ........00.00. 00 

. Snjóbifreið í Dalvíkurlæknishéraði .............. 

„ Til vetrarsamgangna í Svarfaðardal .............. 

. Snjóbifreiðar á Akureyri ..................00... 

. Flugbjörgunarsveitin á Akureyri ................ 

. Snjóbifreið í Grýtubakkahreppi ................. 

. Snjóbifreið í Hálshreppi,S.-Þing. ............... 

. Til vetrarsamgangna í Fjallahreppi .............. 

. Snjóbifreið Öxarfjörður-Kópasker .............. 

. Snjóbifreið á Þórshöfn ............0... 0... 
Stofnstyrkur ..........20000 00 

„ Til vetrarflutninga á Bakkafjörð ................ 

. Til vetrarflutninga á Vopnafirði ................. 
„ Til vetrarflutninga í Borgarfjörð eystri ........... 
. Til vetrarsamgangna í Hjaltastaðahr. ............ 

„ Til póst- og vöruflutninga á Jökuldal ............. 

„ Til vetrarflutninga á Jökuldal ................... 

. Snjóbifreið á Fljótsdalshéraði .................. 

. Snjóbifreið á Fjarðarheiði ...................... 

. Snjóbifreið á Oddsskarði ........0.0..0...0...... 

Stofnstyrkur .........000000 00 

= S
o
n
 

þa
 

RN
 

to
 

a
 

D
O
 
N
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a
 

þ
r
 

þ
r
 

0
 

Ð 
t 

I
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0
 
0
0
 

—
 
D
O
 

00
 

32 000 

50 000 

15 000 

75 000 

30 000 

22 000 

12 000 

30 000 

30 000 

12 000 

30 000 

45 000 

175 000 

30 000 

12 000 

120 000 

45 000 

15 000 

20 000 

10 000 

20 000 

30 000 

130 000 

25 000 

30 000 

10 000 

30 000 

20 000 

12 000 

15 000 

20 000 

45 000 

25 000 

25 000 

75 000 

50 000 

50 000 

60 000 

20 000 

17 000 

30 000 

20 000 

210 000 

200 000 

100 000 

Nr. 101. 

Kr.
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Kr. Kr. 

42. Snjóbifreið á Fagradal ..............0....... 35 000 
43. Snjóbifreið, Stöðvarfjörður-Egilsstaðaflugv. ...... 30 000 
44. Til vetrarflutninga á Breiðdalsvík ............... 30 000 

45. Til vetrarflutninga Djúpivogur-Hornafj. ......... 60 000 

Stofnstyrkur ...........00. 2. 60 000 

46. Svínafellí Nesjum ........0.0000 000 20 000 
47. Til vöruflutninga á Suðurlandi .................. 180 000 

—.—— 2 494 000 

b. Flóabátar: Kr. Kr. Kr. 

I. Akraborg ......0..0. 0. 3 000 000 

2. Baldur ......0....0 0. 4 000 000 
3. Langeyjarnesbátur ............... 25 000 

4. Mýrabátur ...........0...0..... 2 000 
5. Fagranes .........0000 0 3 700 000 

6. Dýrafjarðarbátur, tilrekstrar ...... 25 000 

Stofnstyrkur .......0.....0.... 35 000 60 000 

1. Hríseyjarferja, tilrekstrar ......... 750 000 

Stofnstyrkur .................... 1 100 000 1 850 000 

8. Drangur, tilrekstrar .............. 1 800 000 

Stofnstyrkur ................. 5 500 000 7 300 000 
9. Mjóafjarðarbátur ................ 630 000 

10. Herjólfur ................... 7 900 000 
28 467 000 

30 961 000 

12. Hafnarmannvirki og lendingarbætur (10 333 0103). Þús. kr. Þús. kr. 

1. Akranes .........00.2 0 5 700 
2. Borgarnes .........0...0.2 0. 1200 
3. Arnarstapi .........00. 00 300 
4. Ólafsvík .......000.. 0 2 200 
5. Grundarfjörður ........................ 4 100 
6. Stykkishólmur ...........0.. 000... 1 800 
7. Tálknafjörður ..........0........... 3 300 
8. Þingeyri .......0..... 000 600 
9. Flateyri ....0...0..00 0000 3 900 

10. Suðureyri ...........00 1 800 
11. Bolungarvík .........0...00. 00... 5100 
12. Ísafjörður ..........0.0.0.0.. 0. 2 800 
13. Hólmavík ...........0.. 0. 1100 
14. Hvammstangi ............0. 00... 400 
15. Blönduós .........00.... 000 1100 
16. Skagaströnd ...........0..0. 00... 1 800 
17. Sauðárkrókur .........0.0..00..00.... 1400 
18. Hofsós ..........0.0 00 5 500 
19. Siglufjörður ..........0..000 0... 1000 
20. Ólafsfjörður ........0..0.0.0.0 2100 
21. Dalvík ..........0.. 000 100 
22. Hrísey ........00.. 00 2500 
23. Hjalteyri .........00. 0. 100 
24. Akureyri ........00. 000 1500
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25. 
206. 
21. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
41. 
48. 
49. 
90. 
Sl. 
52. 

Svalbarðseyri ...........0.0... 
Grenivík ............. 00. 
Grímsey ..........0 00 
Húsavík ............0 000 

Kópasker ..........0000.. 00. 

Bakkafjörður .............00... 

Vopnafjörður ........0....00. 
Borgarfjörður eystri ..................... 

Seyðisfjörður ...................... 
Neskaupstaður ............0..... 
Eskifjörður ........0..0.. 0. 
Reyðarfjörður ..................... 
Fáskrúðsfjörður ........................ 
Stöðvarfjörður ...........00.. 0 
Breiðdalsvík .......0.0....0 0 

Djúpivogur ........0.0.. 000. 
Hornafjörður ...........0.0.00.. 0... 

Dyrhólaey ..........000.2 00. 
Vestmannaeyjar ................ 0. 
Stokkseyri ........0002 00 
Grindavík ............000 00 

Sandgerði .........000000 00 

Garður ............ 000 
Vogar ........00.0 0 
Hafnarfjörður .............00. 0... 
Reykjavík ......0.0..00. 00 

13. Sjóvarnargarðar (10 333 0108). 

—
 

-S
 
o
a
k
 u
N
r
 Akranes .......0.0.. 0. 

Ólafsvík ........0.0. 
Búðardalur ...........0000. 00... 
Flateyri. 
Bolungarvík ............... 0 
Blönduós ........)0..20 00. 
Sauðárkrókur ..........000... 0... 
Siglufjörður ..........0.0000. 00... 
Hrísey ......... 00. 
Árskógssandur ........0.0.0... 0. 

. Húsavík .............2 000 

. Vestmannaeyjar .............0. 0... 

. Miðneshreppur .............00 

. Garðskagi ............. 00. 
„ Garður ........... 00. 
. Vatnsleysustrandarhreppur .............. 

Hvaleyri ........0... 0. 
. Bessastaðahreppur ...................... 
. Seltjarnarnes ..........00. 0... 
. Reykjanesskagi ................. 
. Stokkseyri — Eyrarbakki ................ 

1000 

1300 
200 
100 

600 
6 100 
1 000 

200 

1300 

300 

4 900 
700 

2 200 
4 500 

800 

700 
6 800 
2 000 

180 

180 

180 

180 
180 

200 
300 
300 
300 
100 
180 

180 
180 

180 
180 
180 

180 
180 
180 
180 
180 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

98 600 

4 080
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14. Framkvæmdir á flugvöllum (10 471 0106). Þús. kr. Þús. kr. 

1. Reykjavík/Reykjanes .................... 5430 
2. Rif 20.00.0000 320 
3. Stykkishólmur ............0.0.. 1 920 
4. Grundarfjörður ............0....0.. 150 

5. Búðardalur ..............0.. 0000... 200 

6. Stóri-Kroppur ..........0.. 0 400 
1. Sjúkraflugvellir á Vesturlandi ............. 350 
8. Ísafjörður .......0..00.0. 1120 
9. Suðureyri ........0.020.. 0 420 

10. Flateyri ........... 000. 20 
11. Þingeyri .......0.0.0. 0. 1770 

12. Bíldudalur .............0.. 0... 610 
13. Patreksfjörður .............0... 1770 
14. Gjögur ........... 0 1210 
15. Hólmavík ...........00. 0. 20 
16. Bolungarvík .............0.. 0... 150 
17. Ingjaldssandur ...................... 270 
18. Sjúkraflugvellir á Vestfjörðum ............ 350 
19. Blönduós .............0000 0. 120 

20. Sauðárkrókur ...............00.0. 1020 

21. Siglufjörður ....................... 1 220 
22. Króksstaðamelar ....................... 250 
23. Akur€yri ............ 00 6510 
24. Ólafsfjörður ..........0........ 780 
25. Húsavík ..............0 0. 1 720 
26. Kópasker .........0.0.0.0... 700 
27. Raufarhöfn ............0........... 200 
28. Þórshöfn ...........0.0000.. 0. 510 

29. Grímsey ............0 00 230 
30. Sjúkraflugvellir á Norðurlandi ............ 250 
31. Egilsstaðir ..................... 1150 

32. Djúpivogur .........0..0 00 400 
33. Bakkafjörður .......................... 700 

34. Vopnafjörður ...............0....... 1300 
35. Norðfjörður .............0..0.. 720 
36. Breiðdalsvík ........................ 600 
37. Fáskrúðsfjörður ........................ 600 
38. Hornafjörður .......................... 2 600 
39. Vestmannaeyjar ........................ 700 
40. Kirkjubæjarklaustur .................... 1 000 

41. Selfoss .........00..0 370 

42. Sjúkraflugvellir ........................ 420 
43. Leiðarflugþjónusta ..................... 2 000 

44. Neyðarbúnaður ................0....... 2300 
45. Ýmis verkefni ..............0.... 1150 
46. Óráðstafað ..........0..000. 250 

—— 46 250
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15. Fjárfestingar Póst- og símamálastofnunarinnar (30 101 983). 

I. Digital stöðvar 
1. Sjálfvirkar símstöðvar ...........0.... 

1.  Fjölsímar ............0.. 0... 

II. Almenn fjárfesting 
1. Sjálfvirkar símstöðvar .........00... 0... 

2.  Línukerfi fyrir símnotendur: 
2.1. Í bæjum og kauptúnum .............. 0... 
2.2. Símasjálfsalar ...........0..%.0.. 00. 

3.  Landsímasambönd: 
3.1. Jarðsímaleiðir ..........0... 000. 

3.2. Fjölsímaleiðir ................. 0... 

3.3. RadíÓóleiðir .............00. 000 
4.  Radíósendistöðvar ..........0..%%... 0. 

5.  Húsbyggingar ................. 0000... 
6. Bifreiðar og vinnuvélar ...............0........ 
7. Tölvubúnaður fyrir Póstgíróstofu ................ 
8.  Vararafstöð fyrir Múlastöð ..................... 

III. Fjárfestingar í sveitum 1983 skv. 1. nr. 32/1981 

1. Sjálfvirkar símstöðvar: 
1.1. Stækkanir á eldristöðvum ...................... 

2. Jarðsímar ...........0...00. 0. 
3.  Fjölsímar ...........0.. 0. 

4.  RaðíÓleiðir ................ 0... 
5.  Húsbyggingar ...............0000 0000 

Fjárfesting 1983, sundurliðun: 

I. Digital stöðvar 
1. Sjálfvirkar símstöðvar: 

a. Reykjavík AXE 3000 mr. ......00.0.. 
b. Keflavík AXE 1000nr. ......0.... 00. 

2.  Fjölsímar: 

a. Múli, Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, 
Breiðholt 

II. Almenn fjárfesting 
1. Sjálfvirkar símstöðvar: 
1.1. Stækkanir á eldri stöðvum: 

Grindavík ..........%%.. 0. a 
Ólafsvík .....00... 
Blönduós .........%%..0 0 

Akureyri 2... 
Útlandasímstöðin ...........0. 0. 
Telexstöðin „......0.. 0
0
9
5
 

21 500 
9 900 

  

310 
340 
130 

3 000 
1750 

2140 
  

Nr. 101. 

Þús. kr. 

33 800 

57 600 

54 000 

31 400 

2 400 

7670 

A 42
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Línukerfi fyrir símnotendur: Þús. kr. Þús. kr. 
. Í bæjum og kauptúnum: 

a. Reykjavíkursvæðið ..................... 6 300 
b. Umdæmi .............000 0 3 000 
c. Umdæmill .........0...000 00. 700 
d. Umdæmi IN ................0 00 1 000 
€. Umdæmi IV ..........00. 00 700 

—.— 11 700 
„ Símasjálfsalar ............0.00.0 000 1 500 

——— 1 500 
Landssímasambönd: 

. Jarðsímaleiðir: 

a. Hveragerði—Selfoss ...........0........ 400 
b. Strengir v/ radíóstöðva ....................... 400 

— 800 
. Fjölsímaleiðir: 

a. Breiðholt ............... 00 342 
b. Reykjavík ............0.00. 00 510 
c. Hvolsvöllur .............000 0 170 
d. Ýmsar stöðvar .........0...0..... 1700 
e. Keflavík—Garður .......................... 860 

f. Breiðamýri—Reynihlíð ...................... 570 
g. Svartárst.—-Blönduvirkjun ................... 390 

h. Reykjavík—Skálafell ........................ 180 
i. Selfoss—Hveragerði .................... 310 

1. Dalvík—Hrísey ................. HI 276 
k. Tónritsímabúnaður ...................0.... 470 
I. Ýmislegt Ófyrirséð ..........0......... 200 

—.— 5978 
. Radíóleiðir: 

a. Gaumkerfi .........0...0000 0. 2537 
b. Reykjavík — Skálafell ...................... 870 
c. Dalvík — Hrísey ...........0...0. 00 1470 

—.—.— 4 877 
Radíósendistöðvar: 
a. Bílasími .............0.. 000 1750 
b. Strandarstöðvar, afgr.bún..................... 450 
c. Reykjavík Radíó ............0..0..00 0... 1 500 
d. Metrabylgja v/skipa ..........0..0 00. 400 

nr 4 100 
Húsbyggingar: 
a. PóstmiðstöðogR-8 .......0.0000 0. 13 000 
b. Póstútibú Mjódd ...............000. 00 600 
c. Súðavík, póst- og símahús .................... 1400 

d. Ísafjörður, áhaldahús ........................ 750 
rr 15 750 

Bifreiðar og vinnuvélar ....................... 3 500 
3 500 

Tölvubúnaður fyrir Póstgíróstofu ................ 1275 
mmm 1275 

Vararafstöð fyrir Múlastöð ..................... 450 
a 450
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III. Fjárfesting í sveitum 1983 skv. lögum nr. 32/1981, Þús. kr. Þús. kr. 

sundurliðun 
1. Sjálfvirkar símstöðvar: 
1.1. Stækkanir á eldri stöðvum: 

a. Súðavík ..........00000 00 810 

b. Borgarnes ............0... 000. 130 
c. Hvammstangi ...........000. 0. 550 

d. Varmahlíð ..........2.000 0. 270 
e. Hrafnagil ................0 00. 270 

f. Vopnafjörður ............... 20... 360 
g. Djúpivogur ...........0.0. 0... 260 
h. Steinar ...........0.0 0000 130 

i. Kirkjubæjarklaustur ......................... 200 
j. Egilsstaðir ................ 0. 150 

——— 3130 
2.  Jarðsímar í sveitum: 

a. V-Eyjafjöll, Rang. ....1....0....0 000... 1200 
b. Leiðvallarhreppur, V-Skaft. .................. 1500 
c. Þverárhlíð, Stafholtst. ..........0...0..0.... 3 000 

d. Miklaholtshr., Eyjahr., Snæf. ................. 6 000 
e. Ísafjarðardjúp .......0.0.0.0.0 000... 1 000 
f. Vatnsnes ..........0.0 000 2700 
g. Lýtingsstaðahr. og Akrahr. ................... 6 000 

h. Saurbæjarhr. ............0... 0... 3 000 
i. Ljósavatnshr. ..............0.. 0. 1400 

j. Mývatnssveit ........0....0. 2 000 
k. Beruneshr. .............200 0. 1 700 

I. Vallahreppur .............020 000. 2700 

——— 32 200 

3.  Fjölsímar: 
a. Ísafjarðardjúp .........000...0 00... 440 

b. Klaustur — Meðalland ................0...... 560 

c. Egilsstaðir —Skriðd. og Egilsstaðir—Hallormsst. . 1 050 

d. Bg. — Fíflh.Bg. — Miklah., Miklah. — Haukad. 1220 
e. Blönduós — Húnavallaskóli .................. 240 
f. Kljáfoss— Varmaland ............0000000.. 300 
g. Hvammstangi — Vatnsnes ............0...... 570 
h. Hvammstangi — Þverá ...................... 570 
i. Varmahlíð — Tunguháls ..................... 510 

j- Hrafnag. — Sólgarður — Gullbr............... 760 
k. Breiðum.— Hrútey ................. 0. 390 
I. Djúpivogur — Berufj. .......0...... 0... 330 

m. Reynihlíð — Skútust. geftferj. ............... 530 
—— 7470 

4.  Radíóleiðir: 
a. Ísafjarðardjúp ............0......0. 0. S 200 

b. Fimm 1-ar rásarsambönd .................... 700 

c. Þrjú 4-ra rása sambönd ...................... 800 
6 700 

5. Húsbyggingar: 4 500 4 500 
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16. Fjárfestingar Rafmagnsveitna ríkisins (31 321 983). 

Virkjanir 
Lagarfossvirkjun ..............22..0.0 0 

Stofnlínur 
Búrfell-Flúðir .................0.00.... 0. 
Vogaskeið-Stykkishólmur .......................... 
Laxá-Kópasker ..............0.0.0.... RN 
Stuðlar-Eskifjörður ................... 0... 

Aðveitustöð Stöðvarfj.-Kirkjub. ....................... 
Mánagarður-Hólar .....................00 0... 
Athuganir, endurb.o. fl. .........0........0.0... a 
Lúkning verka frá 1982 ............0.00000.. 0. 

Aðveitustöðvar 
Flúðir ................ 
Selfoss ..............00.0 0 
Ólafsvík .......0...0.... 

Hrútatunga ..............0.0.0..0.2 00 
Ólafsfjörður .........0.....0. 0 
Aktir€yri ............... 
Lindarbrekka ................. 0... 
Raufarhöfn ..............00..0.. 
Eskifjörður ..................0. 0. 
Stuðlar ..........00.000. 0. 
Seyðisfjörður ..............2..0..00000 
Smyrlabjargaárvirkjun ...................0....0... 
Raflínusími og fjargæsla .............................. 
Lúkning verka frá 1982 ............0..... 0... 

Geymsluhúso. fl. ...........00.0...000 00 
Innanbæjarkerfi ...............0.0..... 0. 

Vélarogtæki .................... 
Dísilstöðvar ..................... 0 
Byggðalínur ................0...00 0000. 

Heimtaugargjöld ................0.000 00. 
Lántökur ...............0....000 000 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1982. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 

31. desember 1982. 

Þús. kr. Þús. kr. 

1050 
1050 

40 830 
1400 
1230 

19 000 
12 500 
1500 
2 200 
1 000 
2 000 

45 450 
15 350 
3420 

230 
780 
220 
80 

960 
500 

6 280 
10 430 

530 
1470 
1 200 
4 000 

3 500 
48 000 

5 800 
2 500 
6 500 

Samtals 153 630 
    

15 000 
138 630 

  
Ragnar Arnalds. 
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