
Ed. 1114. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á I. um tekjur bæjar- og sveitarfélaga og eftirlit með fjár-
stjórn bæjar- og sveitarstjórna, nr. 69 31. des. 1937.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Heilbrigðis- og félagsmálanefnd neðri deildar bar fn. þetta fram að beiðni
félagsmálaráðherra, og samþykkti deildin það óbreytt.

Meginefni frv. er það, að framvegis skuli eingöngu fátækraframfærsla jöfnuð
með framlagi jöfnunarsjóðs, en felld verði niður þau ákvæði laganna, að útgjöld
sveitarfélaga vegna kennaralauna. ellilauna og örorkubóta skuli tekin með, þegar
grundvöllur fyrir skiptingu jöfnunarfjárins er ákveðinn.

Þegar löggjöfin um jöfnunarsjóð "al' sett, árið 1937, var fjárhagur vel flestra
sveitarfélaga mjög erfiður. Hin síðustu ár hefur í þessum efnum orðið mjög mikil
breyting til batnaðar, auk þess sem breytingar þær, sem síðar hafa verið gerðar á
tryggingalöggjöfinni, síðast um áramótin 1943/44, hafa létt framfærslubyrði sveit-
arfélaganna stórkostlega, þar sem helmingur ellilauna og örorkubóta. sem sveit-
nrfélögin úthluta, greiðist nú af tryggingunum. Samkv. frv. til launalaga, sem efri
deild hefur samþykkt, lækkar einnig hluti sveitarfélaga af kennaralaununum mjög
verulega og nemur' samkv. því frv. tiltölulega mjög litJum upphæðum. Hins vegar
greiðir ríkissjóður ekkert beint til hinnar eiginlegu fátækraframfærslu, og er því
samkv. frumv. ætlazt til, að framlagi jöfnunarsjóðsins verði skipt milli sveitarfé-
laganna með tilliti til hennar einnar.

Framlag ríkissjóðs til jöfnunarsjóðs, kr. 700 þús., hefur 2 síðustu árin ekki
hrokkið til fullrar jöfnunar it grundvelli gildandi laga. Árið 1943 mun hafa vantað
um 400 þús. 1;.1'. á, að framlagið nægði, og hefur ríkissjóður greitt þá upphæð til
viðbótar samkv. ákvæðum frumfærslulaganna. Hins vegar hefðu 520 þús. kr. nægt
til þess það ár að jafna að fullu milli sveitarfélaganna samkv. reglum sjóðsins, er
miðað hefði verið við fátækraf'rnrnfrersluna eina.

Þá er gert ráð fyrir þvi í frv., að jöfnunarsjóður hafi einnig það hlutverk
að greiða fram úr fjárhagsörðugleikum sveitarfélaga og að sjóðnum verði heim-
ilað að annast til bráðabirgða milligreiðslur sveitarfélaga, sem ríkissjóður ber
ábyrgð á; enn fremur, .að ráðherra skuli heimilt að ákveða, að verja megi nokkru
fé úr sjóðnum til þess að koma betra skipulagi á stjórn og framkvæmd sveita- og
fátækramála og nánara samstarfi um þau efni.

Nefndin hefur athugað frv., borið það saman við gildandi lagaákvæði og leggur
til, að það verði samþykkt. Einn nefndarmanna (HermJ) var ekki viðstaddur, er
málið var afgreitt.
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