
«70 . Nefndar&llt

um  frv. til laga um breyting á lögum nr. 17, 9. júli 1909, um alm ennan 
ellistyrk.

Frá íjárhagsnefnd.

Nefndin er 611 sam m ála um, að rjett sje að auka framlög til ellistyrkt- 
arsjóðanna i þeim tilgangi, að upphæð sú, sem til ú th lu tunar kem ur árlega, 
verði hærri og þannig komi að meiri notum . Hinsvegar virðist nefndinni ekki 
rjett að þyngja sem stendur álögur á m önnum  til þess að auka á sjóðsöfnun 
þá, sem sjeð er fyrir með núgildandi löggjöf. Ennfrem ur er nefndin sammála 
um það, að rjett sje að bæta nú við þriðja aðilanum , nefnilega sveitarsjóð- 
unum , auk rikissjóðs og gjaldenda, sem þátttakanda í framlögum til ellistyrks. 
F jórir nefndarm enn flytja þvi neðanskráðar breytÍDgartillögur við frv., sem 
fela i sjer þær breytingar á núgildandi löggjöf um þetta, að tillög karlm anna 
til sjóðsins hækki úr 2 kr. upp i 3 kr., kvenm anna ú r 1 kr. upp i 1,50 kr., 
og sveitarsjóðirnir leggi fram 1 kr. fyrir hvern gjaldskyldan mann, eins og 
rikissjóður gerir nú, en framlag’ rikissjóðs haldist óbreytt.

Loks fela brtt. það í sjer, að sem næst allur þessi lekjuauki sjóðanna 
komi árlega til úthlutunar, og giskum við á, að aukning útborgunarinnar nemi 
85 til 90 þús. kr. árlega sem stendur.

Einn nefndarm aður vill afla tekjuaukans að nokkru leyti á annan 
hátt, og flytur sjerstakar brtt. um  það.

BREYTIN GARTILLÖGUR.
1. 1. gr. verði þannig:

2. málsgr. 1. gr. laganna skal orða svo:
Sjóðir þessir skulu styrktir með árlegu tillagi úr ríkissjóði, er 

nemi 1 kr. fyrir hvern gjaldskyldan mann, og með jafnháu tillagi úr 
bæjarsjóði eða hreppssjóði.

2. Við 2. gr. Fyrir »4 kr.« komi: 3 kr., og fyrir »2 kr.« komi: 1 kr. 50 au.
3. Á eftir 2. gr. komi ný grein, er verður 3. gr., þannig:

12. gr. laganna skal orða svo:
í hverjum kaupstað og hreppi skal á ári hverju að jafnaði, ef 

verðugir um sækjendur hafa gefið sig fram, úthluta */* hlutum  af gjaldi 
þvi, er gjaldskyldum  m önnum  ber að greiða það ár til ellistyrktarsjóðsins 
i kaupstaðnum  eða hreppnum , svo og öllu tillaginu það ár úr bæjarsjóði 
eða hreppssjóði, og ennfrem ur hálfum styrk þeim, er lagður er til 
styrktarsjóðsins úr rikissjóði á árinu, svo og hálfum vöxtunum af styrkt- 
arsjóðnum fyrir næsta ár á undan.
. Greinatalan breytist samkvæmt þessu.

Alþingi, 4. april 1929.

Ingvar Pálmason, Páll Hermannsson. Björn Kristjánsson. 
form.

Jón Þorláksson, Jón Baldvinsson,
frsm. fundaskrifari,

. með fyrirvara.


