
Sþ. 525. Nefndarálit
um till. til þál. um stofnun og starfrækslu sérstaks félagsmálaráðuneytis.

F rá  allsherjarnefnd.

Nefndin hefur haft mál þetta til meðferðar á nokkrum  fundum og leitað um- 
sagnar félagsmálaráðherra, sem fylgir þessu nál.

Nefndin telur mjög liklegt, að sameining þeirra mörgu mála, sein félagsmál- 
efni varða, í eitt ráðuneyti sé spor í rétta átt, sem rétt sé að stíga, þegar viðeigandi



undirbúningur hefur fram  farið og aðrar aðstæður eru hentugar til slíkrar sam- 
einingar. Telur nefndin, að nú sé þeim málum ekki sem heppilegast fyrir komið. 
Hins vegar þarf mikla athugun á því, hvaða m álaflokkar ættu að eiga heima hjá 
hinu nýja ráðuneyti, ef stofnað yrði, sérstaklega þeir, sem telja má, að líka geti 
heyrt undir önnur ráðuneyti, t. d. atvinnumálaráðuneytið. Eins og sjá má af um- 
sögn félagsmálaráðherra, eru ýmis mál, sem mundu teljast til félagsmálaráðuneytis 
nú, afgreidd af atvinnumálaráðuneytinu, er hefur töluverðan aukakostnað af þeim, 
og svo önnur, sem skrifstofur dóms- og kirkjum álaráðuneytisins annast án veru- 
legs aukakostnaðar.

Samkvæmt upplýsingum ráðherra yrði óhjákvæmilega allmikill kostnaðarauki 
að því að setja nú á stofn sérstakt ráðuneyti fyrir félagsmálefni, og telur nefndin, 
að hann muni ekki of hátt áætlaður h já ráðherra, þvi að venjan m un vera sú, að 
slíkar stofnanir hlaða fljótlega á sig kostnaði, þegar fram  í sækir. Hér hefur nú 
verið sett á stofn sérstakt viðskiptaráðuneyti með skrifstofustjóra og öðru 
íilheyrandi, eins og vera ber, en þróun þeirra mála hefur orðið sú, að nýtt ráð 
hefur verið sett á stofn, viðskiptaráð, með alveg gifurlegum tilkostnaði, enda mun 
það fjalla um mörg mál, er viðskiptaráðuneytinu ættu að öðru leyti að tilheyra. 
En svo stendur viðskiptaráðuneytið litt haggað fyrir þvi. Nefndin vill engu um 
það spá, að sams konar þróun yrði á félagsmálum, og síður ætti það að verða, ef 
reglulegt ráðuneyti færi með öll slík mál. En skrifstofubáknin hafa mjög fært út 
kvíarnar upp á síðkastið, og er það ef til vill nokkur vorkunn, en þó þarf að gjalda 
varhuga við, að allur sá kostnaður verði ekki ofvaxinn gjaldgetu þjóðarinnar, 
þegar tekjur ríkissjóðs aftur fara minnkandi. Hins vegar virðist hentugra, að höfuð- 
málefni séu sem mest sameinuð í einu ráðuneyti heldur en þau séu dreifð á m argar 
hendur, enda hlýtur slíkt að tefja fyrir afgreiðslu. Ef unnt er að sameina það tvennt, 
að málunum sé betur sinnt og afgreiðsla þeirra fullkom nari og fvrirkomulagið 
ekki mun dýrara, er mjög á það litandi, að sérstakt ráðuneyti sé sett á stofn sem 
félagsmálaráðuneyti, þegar tími er til þess hentugur.

Nefndinni virðist auðsætt, að þrátt fyrir það, þótt umsögn félagsmálaráðherra 
sé allýtarleg i ýmsum greinum, sé þess þörf, að ríkisstjórnin láti fram  fara ýtar- 
lega rannsókn á því, hvernig þessum málum megi bezt fyrir koma, og leggi siðan 
niðurstöður sinar fyrir Alþingi, áður en samþykkt er beinlínis að fela rikisstjórn- 
inni að setja ráðuneyti það, er hér um ræðir, á stofn, og leggur því til, að tillagan 
verði afgreidd með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ: 
í trausti þess, að ríkisstjórnin láti fram  fara ýtarlega athugun á því, hversu 

hagkvæmt mundi vera að stofna sérstakt, aðgreint félagsmálaráðuneyti, og á því, 
hvaða málefni skyldu tilfalla sliku ráðuneyti, ef stofnsett yrði, sem og því, hvað 
mikill aukalegur tilkostnaður yrði við þá ráðabreytni um fram  það, sem nú er varið 
slíkum málum til fyrirgreiðslu, og leggi síðan athuganir sínar og tillögur fyrir 
Alþingi, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 24. nóv. 1943.

Jóhann Þ. Jósefsson, Steingr. Aðalsteinsson, Gísli Jónsson.
form., frsm. fundaskr.

Jón Sigurðsson. Sigurður Þórðarson. Ásg. Ásgeirsson.
Páll Zóphóníasson.



Fylgiskjal.

FÉLAGSMÁLARÁÐUNEYTIÐ
Reykjavík, 15. nóv. 1943.

Með bréfi, dags. 27. september þ. á., hefur hin háttvirta allsherjarnefnd sam- 
einaðs Alþingis óskað álits ráðuneytisins um tillögu til þingsályktunar á þing- 
skjali nr. 73, um stofnun og starfrækslu sérstaks félagsmálaráðuneytis, þar á meðal 
um það, hversu mikinn aukakostnað mundi leiða af stofnun sérstaks félagsmála- 
ráðuneytis með þeim hætti, sem mælt er fyrir um í þingsályktunartillögunni.

Út af þessu vill ráðuneytið taka fram  það, sem hér fer á eftir:
Ráðuneytið getur fallizt á hugsun þá, sem í tillögunni felst. Skrifstofustjóra 

og fulltrúa i væntanlegu félagsmálaráðuneyti ætti, ef til kemur, að það verði stofn- 
að, að velja með sérstöku tilliti til þeirra aðalmálaflokka, sem undir ráðuneytið 
ætti að leggja. Hins vegar virðist réttara, i samræmi við það, sem áður hefur verið 
gert um stofnun hinna upphaflegu þriggja ráðuneyta með lögum nr. 17/1903, og 
um stofnun utanríkisráðuneytisins með lögum nr. 31/1941, að stofna nýtt félags- 
m álaráðuneyti með lögum á sama hátt, ef að því ráði yrði horfið að stofna það. 
Æ tti þá í þeim lögum að ákveða um höfuðmálaflokka, sem undir ráðuneytið heyrðu, 
en siðar mætti með úrskurði eða tilskipun bæta við nýjum  m álaflokkum eftir því, 
sem þurfa þætti. Vinnumiðlun og svonefndar atvinnubætur virðast eiga betur heima 
hjá atvinnumálaráðuneytinu, sem þó færi með þau mál i samráði við félagsmála- 
ráðuneytið, þegar svo bæri undir.

Það er erfitt að segja með vissu, hver kostnaður m undi verða af stofnun og 
rekstri nýs félagsmálaráðuneytis. Húsnæði yrði mjög dýrt, eins og nú stendur á, 
ef það yfir höfuð fengist. Húsgögn í skrifstofu yrðu afardýr með núverandi verði, 
svo að stofnkostnaður hlyti að verða mikill. En það er að visu aðeins einu sinni, sem 
sá kostnaður kæmi til. Skiptir þvi meira máli, hver yrði rekstrarkostn. ráðuneytisins. 
Líklegt þykir, að af starfsfólki þyrfti 1 slcrifstofustjóra, 3 fulltrúa, 1 aðstoðarmann, 
1 skrifara og 1 sendil að % inóti öðrum ráðuneytum. Laun þau, sem ákveðin eru 
slíkum starfsm önnum  í launalögum, nr. 71 28. nóv. 1919, eru svo lág, að ekki þýðir 
neitt að reikníi með þeim, og þykir þvi rétt að gera ráð fyrir kaupi svipuðu þvi, 
sem nú er greitt i ráðuneytunum, með aukauppbót (30 og 25%) og verðlagsupp- 
bót, sem hér á eftir verður miðuð við vísitöluna 250. Yrði þá launafúlgan sem næst 
J)vi, sem hér segir:

G ru n n la u n Uppbót V erðlagsuppbót Samtals
kr. kr. kr. kr.

1. Skrifstofustjóri .................... 7200.00 1920.00 13680.00 22800.00
2. Þ rír fu lltrúar ........................ 21000.00 5610.00 39915.00 66525.00
3. Aðstoðarmaður .................... 6000.00 1620.00 11430.00 19050.00
4. Skrifari (vélritunarstúlka) 3300.00 945.00 6367.50 10612.50
5. Sendill að % ..................um 1200.00 360.00 2340.00 3900.00

Samtals 38700.00 10455.00 73732.50 122887.50

Ef miðað er við það húsnæði, sem önnur ráðuneyti hafa, mun mega gera ráð 
fyrir, að skrifstofa félagsmálaráðuneytisins þyrfti um 180 ferm etra gólfflöt, en húsa- 
ieiga, ljós og hiti hefur i Arnarhvoli verið kr. 7.35 á mánuði fyrir hvern fermetra 
árið 1942. Mundi eftir því húsnæði, ljós og hiti vera yfir árið nálægt kr. 15600.00. En 
eins og að fram an segir, mun mega gera ráð fyrir allmiklu hærri leigu í nýjum  húsum 
en nú er í Arnarhvoli.

Það mun ekki of í lagt að áætla pappír og ritföng, að meðtöldum frím erkja- og 
simskeytakostnaði, að m innsta kosti 10000 krónur á ári, þar sem búast má við mikl- 
um skriftum  og skýrslugerð í þessu ráðuneyti.

Ræsting á skrifstofu ráðuneytisins yrði með núverandi kaupgjaldi vart undir 
6000 krónum á ári.



Samkvæmt þvi, sem að fram an segir, mundi árlegur kostnaður við félagsmála- 
ráðuneyti verða nálægt 155000 krónum  með því að reikna með 150% verðlagsupp- 
bót, auk launa félagsmálaráðherra. Þetta mundu þó eklci allt vera ný útgjöld, því að 
með þessu mundi sparast allverulegur kostnaður, sem atvinnumálaráðuneytið hefur 
nú af afgreiðslu ýmissa félagsmála, en það eru ýmis mál varðandi fram færslu þurfa- 
linga, berklasjúklinga, geðveikra manna og annarra sjúklinga, sem haldnir eru lang- 
varandi sjúkdómum, o. fl. Deild sú, sem nú starfar i sambandi við skrifstofu berkla- 
yfirlæknis í húsinu nr. 11 við Fríkirkjuveg og annast ýmis þessara mála, kostar á ári
í laun og uppbætur ..........................................................................................  kr. 53400.00
húsnæði, ljósi og liiti ........................................................................................ — 10780.00
og pappír og ritföng nálægt ..............................................................................  — 3000.00

kr. 67180.00
Berklayfirlæknir mundi þó þurfa húsnæði eigi að síður, ef þessi skrifstofa rynni inn í 
nýtt ráðuneyti, og má því ekki reikna með meira en ca. 5000 kr. af leigunni vegna 
téðrar ráðuneytisdeildar. Má þannig gera ráð fyrir, að sparast mundu um 65000 kr. 
við það að leggja niður téða ráðuneytisdeild.

Það mun mega telja kostnað af málum þeim, sem nú eru afgreidd í skrifstofum 
dóms- og kirkjum álaráðuneytisins og atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins, til- 
tölulega litinn að öðru levti en því, sern umrædd deild kostar, og mundi þar ekkert 
teljandi sparast, þó að þau mál færu til annars ráðuneytis. Eftir breytingu þá á fram- 
færslulöggjöfinni, sem gerð var með hinum  nýju framfærslulögum og með trygg- 
ingarlöggjöfinni, hefur úrskurðum  í sveitfestismálum og öðrum slilcum úrskurðum  
fækkað stórvægilega, og verður svo áfram. Ekki mun því hægt að fækka neitt starfs- 
mönnum í núverandi ráðuneytum af þeim sökum, að nokkrar afgreiðslur legðust til 
nýs félagsmálaráðunevtis. Ef þó væri gert ráð fyrir, að sparazt gætu t. d. 5000 kr. við 
þetta, má segja, að kostnaður við að reka nýtt félagsmálaráðuneyti yrði ekki meira 
en kr. 155000.00 70000.00 =  85000 krónum  meiri en er við rekstur þessara mála
undir núverandi fyrirkomulagi.

Með lögum nr. 90 14. maí 1940 voru nokkur af þeim störfum, sem áður heyrðu 
undir atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, lögð undir nýjan starfsmann, eftirlits- 
mann sveitarstjórnarm álefna, og undir nefnd, er sett var á stofn samkvæmt bráða- 
birgðaákvæðum laga nr. 46 12. febrúar 1940, sbr. lög nr. 52 s. á. Kostnaður við skrif- 
stofu eftirlitsmanns varð árið 1942 kr. 31510.34, en þá var meðalvísitalan um 206. Ef 
reiknað er með vísitölu 250, yrði þetta yfir 40000 kr. og verður víst nokkru meira 
á þessu ári. Laun fram færslunefndarm anna eru kr. 13200.00 á ári, sem með uppbót- 
inni frá 1942, kr. 3660.00, verða kr. 16860.00 og að viðbættri 150% uppbót kr. 42150.00. 
Annar kostnaður við nefndina var á árinu 1942 kr. 11495.47.

Bæði eftirlitsstarfið og fram færslumálanefnd voru sett á fót, þegar ástæður voru 
allt aðrar í landinu en nú, og eru þessar stofnanir nú sjálfsagt þýðingarminni en i 
upphafi, að minnsta kosti framfærslumálanefnd, sem, eins og áður er sagt, var sett 
á stofn með bráðabirgðaákvæðum laga nr. 46/1940, sem samþykkt voru á Alþingi 
4. janúar það ár, eða að heita má rétt eftir byrjun styrjaldarinnar, þegar allt var i 
óvissu um atvinnu fólks og fjárhagsm ál sveitarfélaganna. Má gera ráð fyrir, að eins 
og nú er komið stórbættum fjárhag sveitarfélaga í landinu, mætti flytja störf fram- 
færslum álanefndar beint inn i ráðuneytið og eftirlit með sveitarfélögum einnig, en þá 
þarf að gera breytingar á núverandi fyrirmælum laga í þvi skyni. Ef hins vegar 
þessar stofnanir eru látnar halda sér, má ætla, að ekki þurfi nema tvo fulltrúa og 
cf til vill engan aðstoðarmann. Yrði þá kostnaður við rekstur ráðuneytisins þeim mun 
minni en að fram an er gert ráð fyrir.

Björn Þórðarson. 

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis.
Vigfús Einarsson.


