
Nd, 449. Nefndarölit
um frv. til I. um breyting á lögum nr. 17 9. júlí 1909, um almennan ellistyrk.

Með lögum um stofnun almenns ellistvrks frá 1909 var svo ákveðið, að 
hver karlmaður á aldrinum 18—60 ára skvldi greiða árgjald til sjóðsins 1 kr. 
50 aura og hver kona 75 aura. Árlegt tillag landssjóðs skyldi vera 50 aurar fyrir 
hvern gjaldanda. Með lögum nr. 33 1917 var gjald til sjóðsins hækkað, karl- 
manna í 2 kr., kvenna í 1 kr. og landssjóðs í 1 kr.

Með þessu frv. er fram á það farið að hækka gjöldin til sjóðsins á ný, 
karlmanna í 3 kr., kvenna í 1 kr. 50 aura og ríkissjóðstillagið i kr. 1,50 fyrir 
hvern gjaldanda.

Með lögunum frá 1909 var heimilað að úthluta árlega úr sjóðnum til þurf- 
andi umsækjenda % hlutum þess fjár, sem greitt var til sjóðsins í viðkomandi 
hrepps- eða bæjarfélagi, og ennfremur hálfum ársstvrk ríkissjóðs og helming 
þeirra vaXta, sem til höfðu fallið næsta ár á undan.

Með frv. er lagt til, að árleg úthlutun verði aukin þannig, að úthluta megi 
öllu þvi, sem sjóðnum gelzt af gjaldendum hrepps- eða bæjarfélagsins, og % 
hlutum af tillagi ríkissjóðs og helming vaxtanna, eins og áður.

Það er vist, að styrkir þeir, sem gamalt fólk hefir fengið úr sjóðnum, 
hafa í fjölda tilfella forðað því frá hinni erfiðu göngu til sveitarsjóðanna og 
glætt og aukið sjálfsbjargarhvöt þess. Með þeim breytingum, sem frv. mundi 
gera, ef að lögmn verður, hækkar hin árlega fjárúthlutun allverulega, en hins- 
vegar ekki hægt að segja, að gjaldendum sé verulega íþyngt.

Það mun hafa borið á þvi hin síðari árin, að einstaklingar væru á stund- 
um óánægðir með styrksúthlutun í einstökum hrepps- eða bæjarfélögum. 
Fyrir því eru í 4. gr. frv. sett ákvæði um, að umsækjandi geti skotið ákvörðun 
um úthlutun til sýslunefndar eða bæjarstjórnar.

Þar sem ekki er sýnilegt, að afgreidd verði lög um almenna ellitryggingu 
á þessu þingi, og óvíst hvenær það verður, telur nefndin, að rétt sé að sam- 
þykkja þær breytingar, sem i frv. felast, sem bráðabirgðamlausn og leggur til, 
að það verði samþ. óbreytt.
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