
Nd. 176. Nefndarálit
um frv. til laga um lífevrissjóð ljósniæðra.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin telur fulla þörf á, að stofnaður verði lífeyrissjóður fyrir ljós- 
niæður, eins og lagt er til með frv. þessu. í gildandi fjárlögum eru veittar kr. 
7700,00 til eftirlauna ýmsra ljósmæðra, en það verður að játa, að algert handa- 
hóf ríkir uni það, hvaða ljósmæður verða slíks stvrks aðnjótandi. Er líklegt, að 
til séu margar fyrrv. ljósmæður, sem nú liafa engin eftirlaun, en ættu þó engu 
síður sanngirniskröfu til þeirra en ýmsar þeirra, er þau hafa hlotið. Yirðist 
því í alla staði æskilegt, að þessu máli verði komið í fast horf nieð sjóðstofn- 
un og fastar reglur settar uni eftirlaun ljósniæðra.

Þrátt fvrir þetta álit nefndarinnar getur liún þó ekki ráðið hv. deild til að 
saniþvkkja að þessu sinni frv. á þskj. 63. Telur nefndin enn vanta nokkuð á, 
að málið sé svo undirbúið sem æskilegt væri, sérstaklega að því er snertir 
áætlun um afkomu sjóðsins og iðgjaldagreiðslu til lians. Er i frv. allmikið 
vikið frá því, sem í þessu efni gildir um lífeyrissjóð barnakennara. Virðist 
nefndinni þó, að uni það ættu að gilda likar reglur.

Þann undirhúning, er nefndin telur á skorta í þessu máli, til þess að ráð- 
legt sé að afgreiða lög um það, álítur nefndin heppilegast, að stjórn heilbrigð- 
ismálanna framkvæmi. Virðist ekkert því til fvrirstöðu, að honum gæti orðið 
lokið fvrir næsta þing, svo fvrir það væri liægt að leggja vel undirbúið frv. 
uni þetta mál. Er betra, að afgreiðsla málsins dragist um eitt ár og að vel verði 
þá frá því gengið.

Af þessum ástæðum leggur nefndin til, að málið verði afgreitt með svo- 
felldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

I því trausti, að stjórnin undirbúi þetta mál rækilega og leggi frv. um það 
fvrir næsta þing, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 16. marz 1933.
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