
Nd. 570. Nefndarálit [121. mál]
um frv. til laga um ráðstöfun erfðafjárskatts og erfðafjár ríkissjóðs til vinnuheimila.

Frá fjárhagsnefnd.

Frumvarp þetta hefur verið til athugunar hjá fjárhagsnefnd. Eru nefndarmenn
á einu máli um það, að hyggilegt sé að verja erfðafjárskaUinum og erfðafé ríkis-
sjóðs fyrst um sinn til þess að koma upp vinnustöðvum fyrir öryrkja og gamal-
menni í því skyni að gera því fólki kleift að vinna fyrir sér, að svo miklu leyti sem
starfs geta þess leyfir. En nefndin telur rétt, að gerðar verði nokkrar breytingar á
frumvarpinu til þess að gera fyrirmæli þess ákveðnari en þau eru nú. í fyrsta lagi
telur nefndin rétt, að það sé fram tekið í væntanlegum lögum um þetta efni, að
erfðafjárskatturinn og erfðaféð renni í sérstakan sjóð, sem verði aðgreindur frá
öðru fé, sem Tryggingastofnun ríkisins hefur í sínum vörzlum, 1 öðru lagi virðist
eðlilegt, að ákvæði séu í lögunum um það, að heimilt sé að verja fé sjóðsins bæði
til lána og styrkveitinga handa þeim aðilum, sem koma upp vinnuhælum og vinnu-
stofum fyrir öryrkja, og að ákveðin sé hámarksupphæð lána og styrkja í hlutfalli
við stofnkostnað fyrirtækjanna.

Í frv. er gert ráð fyrir, að veita megi lán til sveitarfélaga eða ákveðinna félags-
samtaka, sem setji á stofn vinnuheimili fyrir öryrkja. Nefndin telur einnig rétt,
að sett sé í lögin heimild til aðstoðar við einstaklinga, sem setja á fót slíkar stofn-
anir. Einnig virðist geta komið til greina að veita einstökum öryrkjum aðstoð til
að afla sér hentugra vinnutækja, sem gætu orðið til að auðvelda þeim leiðina til
sjálfsbjargar.
Nefndin leggur því til, að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Frá 1. jan. 1953 skal erfðafjárskattur samkv. lögum nr. 30 27. júní 1921
og arfur samkvæmt 33. gr. erfðalaganna frá 1949 renna í sérstakan sjóð, er
nefnist erfðafjársjóður, og skal sjóðurinn vera í vörzlum Tryggingastofnunar
ríkisins.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Fé þvi, sem rennur i erfðafjársjóð samkv. 1. gr., skal varið til lána og

styrkveitinga til þess að koma upp vinnuheimilum, vinnustofum og vinnutækj-
um fyrir öryrkja og gamalmenni í því skyni að starfsgeta þeirra korni að sem
fyllstum notum. Er heimilt að veita sveitarfélögum, öðrum félögum og einstök-
um mönnum lán og styrki úr sjóðnum í þessu skyni, en þó fari samanlagðar
upphæðir lána og styrkja eigi fram úr % af stofnkostnaði vinnuheimilis eða
vinnustofu og vinnutækja.

3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Félagsmálaráðherra tekur ákvarðanir um lánveitingar og styrkveitingar

úr erfðafjársjóði, að fengnum tillögum Tryggingastofnunar ríkisins, og setur
þau skilyrði fyrir lánum og styrkveitingum, sem ástæða þykir til. Hann setur
reglur um fyrirkomulag og rekstur þeirra vinnuheimila og vinnustöðva, sem
fá lán eða styrki úr sjóðnum.

Alþingi, 9. jan. 1952.
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