
Ed. 213. Nefndarállt

am  frum varp til laga um breyting á lögum ur. 76, 28. nóvem ber 1919 (Y firsetu - 
kvennalög).

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin átli þegar i by ijun  tal v ið  landlækni um þetta mál og leitaði álits



hans, sjerstaklega um það, hvort hækka skyldi launin í líkingu v ið  það, sem 

frum varpið fer fram  á.
Hann kvað mestu þörf á að bæta launakjör yfirsetukvenna.
Hefir nefndin nú, með h liðsjón af áliti landlæknis og annara utan að kom - 

andi upplýsÍDga, athugað frum varpið og lagt það til grundvallar fy rir  þeirri n iður- 

stöðu sinni, að óhjákvæ m ilegt sje að hækka að nokkru laun yfirsetukvenna í 

landinu.
Nefndin  hefir, meðal annars, kom ist að raun um það, að m örg yfirsetu- 

konuumdæmi sjeu óskipuð v íðsvegar um landið, aðallega vegna þess hve launin 

eru lág.
Oftast, eða nærri árlega, eru þær o f fáar, sem gefa sig fram  til þess að 

læra yfirsetukvennafræði, og ja fnan er orsökin sú, eftir þvf, sem yfirsetukonur hjer 
i bænum upplýsa, að launin eru o f lág.

Þ v í er hald ið fram  —  ekki að ástæðulausu —  að vinnukonur og lausa- 
konur, sem stunda algenga vinnu, fái hærra kaup en yfirsetukonur.

Gn það þyk ir órjett, e f litið  er til þess vandasam a verks, sem þær eiga 
að leysa a f hendi.

Nefndin er því sammála um, að óhjákvæ m ilegt sje að hækka launin að 
nokkru og breyta núgildandi lögum í þá átt, sem frum varpið gengur.

H insvegar hefir nefndin ekki getað fallist á frum v. eins og það liggur fyrir. 
Henni þótti fastákveðnu launin sett o f há, aðallega með tilliti til sveitaumdæma, 

þar sem fáment er og lítið  að gera.
í  þeim  umdætnum geta yfirsetukonur gegnt öðrum  störfum lengstan tíma 

árs. T . d. geta húsfreyjur í ljósm óðurstöðu i fámennum umdæmum gegnt hús- 
móðurstörfum  sínum allm ikið, þótt þeirra sje leitað við  og v ið  sem ljósmæðra.

E ig i að síður mun það vera svo eins og stendur, að i fámennu, af- 
skektu umdæmunum vantar einna helst yfirsetukonur.

Nefndin  telur, að nokkur aukning launanna geti bætt úr þessu, og stingur 
hún þar a f leiðandi upp á því, að byrjunarlaunin verði hækkuð úr 200 kr., eins 

og þau eru nú, upp í 300 kr., er hækki smámsaman upp f 500 kr. i þeim um- 
dæmum, sem hafa færri en 1000 íbúa.

Telu r nefndin þessa hækkun næga, einkum þegar tillit er tekið til þess, 
að á laun þessi greiðist dýrtíðaruppbót.

Að  sjálfsögðu eru launin a f skornum skamti, e f menn hugsa sjer það, að 
yfirsetukonur í sveit sjeu ógiftar og sinni engum öðrum störfum en ljósm óðurstörf- 
unum, þær leigi sjer hús, kaupi fæði o. s. frv.

En nefndin gerir tæplega ráð fy rir slíku, að nokkrum mun.
Hún býst við  þvf, að svo verði áfram eins og algengt hefir verið fram  til 

síðustu ára, að i yfirsetukonustöður veljist húsfreyjur í sveitunum, er svo gegni 
húsmóðurstörfum sínum samhliða, og þá telur nefndin, að laun þau, sem hjer er 
stungið upp á, verði viðunanlega há.

í  kaupstöðum og fjölm ennum  umdæmnm er dálitið öðru m áli að gegna. 
Þar hafa yfirsetukonur miklu meira að gera, og þvf er það, að nefndin ætlar 
þeim  allm iklu hærra kaup, enda er það í samræmi v ið  núgildandi lög.



Þar geta launin, ef uppástungur nefndarinnar verða að lögum , komist 

upp í 1500 kr., auk dýrtiðaruppbótar á fastákveðnu launin, 300 til 500 kr.

Nefndin telur þetta nægileg laun eins og stendur, og þó ekki o f há, þegar 

þess er gætt, hve ö ll laun eru hærri nú en áður var, og þess lika, að nám stim i 
yfirsetukvenna hefir verið  lengdur. • .

Það  er heim tuð af þeim  m eiri og m eiri kunnátta eins og öðrum , er vanda- 

sömum störfum gegna.
Eins og a llir vita, eru laun yfirsetukvenna utan kaupstaða greidd að hálfu 

úr rik issjóði og að háifu úr sýslusjóðum.
Nefndin er þeirrar skoðunar, að þetta sje rjett. En það, að láta kaup- 

staðina ekki njóta sömu hlunninda, telur hún rangt.
Þar a f leiðandi leggur hún til, að rik issjóður greiði h á lf laun yfirsetu-

kvenna, bæði i sveitum og i kaupstöðum.
Þótt nefndin, eins og áður er tekið fram , fallist á aðalinn ihald frum varps- 

ins, þá hefir henni þótt rjettara og hagkvæm ara að búa til nýtt frum varp, sem 

hún leggur til, að kom i i stað hins, og er þvi farið  fram  á, að 1. gr. laga nr. 76, 
28. nóv. 1919, fa lli a lveg burtu og i hennar stað kom i aftur ný grein, í samræmi 
v ið  það, sem bjer hefir sagt verið.

Um 2. gr. frv. (þ ingskj. 54) er það að segja, að nefndin v ill, að hún 

fa lli burtu.
í  5. gr. yfirsetukvennalaganna frá 22. október 1912 er svo fy rir  mælt, að

sýslunefndir og bæ jarstjórnir megi veita yfirsetukonum hæfileg eftirlaun, er þær

fá lausn frá starfi sinu sakir elli eða lasleika.
Með þessa grein fyrir augum þykir nefndinni óþarft að lögskipa eftir- 

launin frekar en þar er gert.
Hún býst v ið  því, að yfirleitt verði sýslunefndir og bæ jarstjórnir, h jer 

eftir sem hingað til, fúsar að veita sjúkum eða eliim óðum  yfirsetukonum styrk 

að afloknu starfi, e f þær þurfa hans við . *
Samkvæmt því, sem hjer hefir sagt verið, leggur nefndin til, að frum varpið 

verði samþykt með eftirfarandi

B R E YT IN G U M . •

1. 1. gr. orðist svo:
í  stað 1. gr. laga nr. 76, 28. nóv. 1919, kom i:

' Ö li laun yfirsetukvenna skulu gold in  að hálfu úr sýslu- og bæ jar-
sjóðum og að hálfu úr ríkissjóði.

Greiðsla þeirra utan kaupstaða fari fram  einu sinni á ári, á mann- 
talsþingum, en mánaðarlega í kaupstöðum.

Laun yfirsetukvenna skulu vera 300 krónur á ári og hækka 3. hvert 
ár um 50 krónur, upp i 500 krónur.

Á laun þessi greiðist dýrtíðaruppbót eftir þeim reglum, sem gilda 
um starfsmenn ríkisins.

Auk launa þeirra, sem áður getur, fá yfirsetukonur í þeim umdæm-



um, sem hafa y fir  1000 íbúa, 30 krónur fy rir hverja 100 íbúa, sem fram  y fir 
eru, þó svo, að ö ll launin, án dýrtíðaruppbótar, fari eigi fram  y fir  1500 kr.

í kaupstöðum, þar sem eru tvær yfirsetukonur eða fleiri, skal deila 
ibúatölunni m illum  þeirra og reikna þeim launaviðbótina eftir því.

2. 2. grein orðist svo : •

L ö g  þessi ganga i g ild i 1. janúar 1927.
3. Aftan við  frum varpið bætiet ný grein, sem verð i 3. gr., svo h ljóðand i: .

Þá  er lög þessi hafa öðlast staðfesting, skal færa þau inn i m egin- 
mál laga nr. 76, 28. nóvem ber 1919, og gefa þau út svo breytt.

4. Fyrirsögn  frum varpsins orðist þannig:

Frum varp til laga um breyting á lögum  nr. 76, 28. nóvem ber 1919, 
um breyting á yfirsetukvennalögum , nr. 14, 22. október 1912.

A lþingi, 24. mars 1926.

B jörn Kristjánsson, Gunnar Ólafsson,
form . frsm.

Jóhann Þ. Jósefsson, Jónas Jónsson, Ingvar Pálmason.
fundaskrifari, með fyrirvara.

með fyrirvara.


