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I. KAFLI 
Um framfærsluskyldu.

1. gr.
Fram færslustvrk skal veita hverjum  þeim manni, er sökum fátæktar, van- 

heilsu, atvinnuskorts eða af öðrum orsökum getur eigi aflað sér þess, er sjálfur 
hann og skyldulið lians má eigi án vera til lífsframfærslu, og telst þar til lækn- 
ishjálp og aðhjúkrun í veikindum, enda verði eigi bætt ú r þörf hans á annan hátt.

Fram færslustyrkur skal vera svo mikill, sem nauðsvn krefur, að dómi sveit- 
arstjórnar, og honum haga svo sem hún telur rétt vera, þó með þeim takmörk- 
unum, er síðar segir. Fram færslustyrk skal endurgjalda eftir því, sem ákveðið 
er í lögum þessum, af styrkþega sjálfum  eða fram færslum anni (2.—19. gr.).

Sá, er fram færslustyrk þiggur, er háður valdi sveitarstjórnar svo sem lög 
þessi mæla fyrir um.

2. gr.
Skylt er hjónum að fram færa hvort annað, meðan hjónabandi þeirra er 

eigi slitið að lögum.
3. gr.

Skylt er foreldrum i félagi og hvoru fvrir sig að fram fæ ra og ala upp börn 
sin þangað til þau eru 16 ára.

4. gr.
Nú gengur maður að eiga konu þá, er átt hefir áður með öðrum manni 

barn eða börn, og er honum þá skylt að fram fæ ra og ala upp til 16 ára aldurs 
það eða þau börn hennar, er ekki hafa náð þeim aldri, enda fylgi þau henni, og 
helzt sú skylda hans, þótt konan deyi, en hverfur ef hjónabandinu er slitið að 
lögum af öðrum orsökum. Framfærsluskylda föður slíkra barna er eins og fyrir 
það söm og áður en konan giftist þessum manni sínum.

Sömu skvldu að sinu leyti hefir og kona við börn eiginmanns síns, þau er 
liann hefir átt, áður en hún giftist honum, með annari konu. Framfærsluskylda 
móður þeirra barna er einnig hin sama og áður en m aðurinn kvæntist aftur.

5. gr.
Skylt er kjörforeldri að ala upp og fram fæ ra kjörbarn sitt sem eigið barn, 

og verður eigi krafizt fram færis og uppeldis af sönnum foreldrum  barnsins, 
nema kjörforeldrin þrjóti.



6. gr.
Börn skulu, svo sem þau eru fæ r um, ala önn fyrir foreldrum sínum, og 

mega ekki foreldrar verða fram færsluþurfar, meðan þau eiga þau börn á lífi, 
sem eru þess umkomin að annast þau. Á sama hátt skulu foreldrar ala önn 
fyrir börnum  sínum 16 ára og eldri.

7. gr.
Fram færslum aður á rétt á að taka fram færsluþurfa frændur sina, þá er 

lionum er skvlt fram  að færa, heim til sín og ala þar önn fyrir þeim, ef hann 
fer vel með þá. Móðir óskilgetins barns hefir jafnan rétt og foreldri skilgetins 
barns til að hafa barn sitt h já  sér eða ráða verustað þess.

Ef fram færsluþurfi er giftur og fram færslum aður eigi skyldur að fram - 
færa hitt hjóna, þá skal fram færslum anni skvlt að greiða meðlagið af hendi, 
nema hann kjósi heldur að taka bæði hjónin á heimili sitt. Nú á fram færslu- 
þurfi tvo eða fleiri jafnnána fram færslumenn, er eigi kem ur saman um, hver 
þeirra skuli taka hann heim til sín og hver gjalda meðlag, og skal þá yfirvald, 
þar er fram færsluþurfi á lögheimili eða er staddur, skera úr.

8. gr.
Um réttindi og skyldur sveitarstjórna út af fram færslu hjóna og skilgetinna 

barna og óskilgetinna fer eftir sifjalögum, að því leyti sem lög þessi ná ekki til.
9. gr.

Nú sýkist h jú  manns eða slasast af ótillilýðilegri brevtni þess sjálfs, og 
kostar það sjálft lækning sína og geldur húsbónda fvrir fæði og hjúkrun, meðan 
það er sjúkt og er á hans vegum.

10. gr.
Ef h jú  sýkist eða slasast, og er um að kenna ótilhlýðilegri breytni húsbónda 

þess, hvort heldur af því að hann hefir skipað hjúinu þau verk, er hann mátti 
sjá, að því voru um megn, eða og óvanalegan starfa þann, er einhverjum sér- 
stökum háska er bundinn, eða af hverri annari sök, er húshónda verður gefin 
sök á, þá skal hann kosta lækning lijúsins.

11. gr.
Nú sýkist hjú eða slasast, og er hvorki um að kenna ótilhlýðilegri breytni 

þess sjálfs eða húsbónda þess, og greiðir það þá sjálft kostnað þann, er leiðir 
af lækning þess og sérstakri hjúkrun, en húsbónda þess er skvlt að fæða það 
ókeypis — einnig þótt fæðið verði að vera sérstakt sjúkrafæði — í allt að 3 
mánuði þrítugnætta, þó ekki lengur en út vistráðningartimann.

Ef h jú  sýkist eða slasast í fjarlægð frá  heimili sínu án þess sjálfu því eða 
húsbónda þess verði um kennt, og verður að liggja sjúkt utan heimilis sins, þá 
skal húsbóndi þess greiða legukostnað fyrir það i allt að 3 mánuði þrítugnætta, 
þó ekki lengur en út vistráðningartímann og ekki yfir 5 kr. um hvern sólarhring.

Sama er og þegar hjúi er komið burt af heimili sínu til lækninga eftir 
læknisráði, hvort heldur í sjúkrahús eða annað, enda sé hvorki því né húsbónda 
þess um leguna að kenna.



12. gr.
Samningur milli húsbónda og hjús um það, að vistinni skuli lokið þegar 

er hjúið verður sjúkt, skal ógildur, og fari sjúkt lijú úr vist, annaðhvort af þvi 
að vistráðin hafa verið bundin slíkum skilmála eða af því, að svo hefir verið 
um samið eftir að það varð sjúkt, þá losast húsbóndinn eigi fyrir það við skyldu 
sína til fram færslu á hjúinu eftir lögum þessum, hvorki gagnvart hjúinu sjálfu 
né fram færslum anni þess. -

13. gr.
Leggist h jú sjúkt, má eigi flvtja það burt, enda þótt vistartím inn sé á enda, 

nema læknir lýsi yfir því áliti, að hjúinu sé ekkert mein þar af búið, né öðrum, 
ef sýkin er sóttnæm. Nú flytur húsbóndi samt hjúið burtu, og skal hann þá 
standast allan kostnað af hjúkrun og lækningu sjúklingsins.

14. gr.
Þegar þjú, sem sýkist eða slasast í vistinni, á eftir ákvæðum þessara laga 

að greiða sjálft lækningarkostnað og hjúkrunar, en hefir ekki efni á því, skal 
þann kostnað endurgjalda húsbóndanum, ef hann krefst þess, af dvalarsveitinni.

Deyi h jú  í vist, skal húsbóndi annast greftrun þess, ef erfingjar gera það 
eigi, gegn endurgjaldi af sveitarsjóði, ef með þarf.

15. gr.
Um fram færsluskyldu útgerðarmanns gagnvart skipverjum fer eftir sigl- 

ingalögum.
Fram færslum aður skipverja eða framfærslusveit eiga sömu fram færslu- 

kröfu á liendur útgerðarmanni og skipverji, ef hann neytir ekki ré ttar síns.
16. gr.

Ef iðnnemi, er býr lijá lærimeistara sínum, sýkist, þá er lærimeistari hans 
skyldur að sjá honum fyrir aðlijúkrun og lækningu á sinn kostnað, þangað til 
nám stím anum er lokið eftir samningnum, eða samningnum er slitið af öðrum 
löglegum ástæðum, þó eigi lengur en 6 mánuði. Sé sjúklingurinn talinn ólækn- 
andi, eða nemandi liefir beðið það tjón á heilsu sinni, er talsvert kveður að og 
ætla má að verði langvinnt, skal lærimeistaranum þar að auki vera heimilt að 
segja lausum námssamningnum 3 mánuðum eftir að nemandi varð fvrir þvi, 
og er hann upp frá þvi undanþeginn þeirri skyldu að annast hjúkrun og lækning 
nemanda.

Nú hefir svo verið um samið, að náminu skuli hætta, ef nemandi sýkist, 
eða svo verður um samið siðar, er nemandi verður sjúkur, að nám inu skuli lok- 
ið, og losast lærimeistari ekki fyrir það frá  hinum áðurgreindu skyldum sínum 
gagnvart sveitarsjóði, er leggja verður með nemanda.

Að öðru leyti skulu ákvæðin í 9., 10. og 13. gr. laga þessara ná til nemenda, 
er eiga heima hjá lærimeistaranum, og skulu þar að auki ákvæðin í 10. gr. og 
ofangreind fvrirm æli um rétt lærimeistarans til þess að segja samningnum 
shtið, ef nemandi verður sjiikur, eiga við eins fyrir það, þótt hann sé eigi til 
heimilis hjá lærimeistaranum.



17. gr.
Nú fullnægir fram færslum aður eigi fram færsluskvldu sinni, eða hann fer 

illa með fram færsluþurfa sinn eða ómaga, og er þá dvalarsveitinni skylt að 
annast fram færslu fram færsluþurfans eða ómagans, gegn endurgjaldi frá fram - 
færslumanni, svo frem i að sveitarstjórnin álítur, að hann sé fær um að greiða 
meðlagið. Álit þetta m á leggja undir úrskurð yfirvalds, en úrskurði þeim má 
skjóta til atvinnumálaráðherra. >

Ákvæði þessarar greinar á ekki við um fram færslu iijóna i milli, barna 
yngri en 16 ára, né heldur um fram færslu þá, er getur um í 9.—16. gr.

18. gr.
Með þeim takmörkunum, sem leiðir af ákvæðum næstu greinar á undan, 

ákveður yfirvald, þar er fram færslum aður á heima, eða dvelur, ef hann hefir 
hvergi fast aðsetur, meðlag bárna með foreldrum , foreldra með börnum, 
stjúpbörnum  (4. gr.) eða kjörbörnum  (5. gr.), hjóna hvors með öðru, og upp- 
hæð barnsfararkostnaðar (8. gr.).

19. gr.
Nú er meðlagsúrskurður (18. gr.) löglega b irtur og meðlag eða barnsfarar- 

kostnaður eigi greitt í tæka tíð, og er þá rétt að taka fúlguna lögtaki samkvæmt 
lögum 16. desember 1885 um lögtak og fjárnám  án undanfarins dóms eða sáttar.

Ef ekki næst á þann hátt fúlga sú, er fram færslum aður á að greiða .... 
skilgetnu barni sínu yngra en 16 ára, er ekki fylgir honum (27. gr.), eða stjúp- 
barni sínu á sama aldri (4. gr.), þá skal um greiðslu fúlgunnar fara sem segir 
í lögum um greiðslu meðlags af hálfu barnsföður með óskilgetnu barni sínu, 
að því er við verður komið, ef aðrir lögskyldir fram færslum enn barnsins eru 
þess eigi megnugir að fram færa það án sveitarstyrks, eða barnið eigi á annan 
hátt kemst af án sveitarstyrks.

II. KAFLI 
Um framfærslurétt.

20. gr.
Ríkið allt er sameiginlegt framfærslufélag, og á hver sá, sem hefir íslenzkan 

ríkisborgararétt, fram færslurétt í heimilissveit sinni, en heimilissveit er sá 
hreppur eða kaupstaður, þar sem maður hefir síðast átt lögheimili a. m. k. 
eitt ár.

21. gr.
Danskir ríkisborgarar, heimilisfastir hér á landi, eiga sama fram færslurétt 

sem íslenzkir ríkisborgarar meðan þeir dvelja hér.
Aðrir utanríkismenn eignast fram færslurétt hér á landi, þegar þeir fá 

íslenzkan ríkisborgararétt.
22. gr.

Maður, sem hefir öðlazt fram færslurétt á Islandi, missir hann, þá er na. .. 
verður borgari í öðru ríki, að svo miklu leyti og á meðan hann að lögum getur



eigi notið þeirra réttinda, sem bundin eru við ríkisborgararétt. En öðlist hann 
aftur ríkisborgararétt, þá á hann fram færslu í þeirri sveit, er hann "
dvelja í.

Nú verður maður, sem eigi á heimtingu á fram færslurétti hér á landi, þurf- 
andi fram færslustyrks hér, og honum verður eigi vísað til fram færslu í út- 
löndum, og skal honum þá stvrk veita í dvalarsveit hans.

Nú er þess krafizt frá útlöndum, að tekið verði hér við fram færslu ís- 
lenzks ríkisborgara, og ráðherra álítur, að ekki verði komizt hjá því að veita 
manni þeim viðtöku, og er þá rétt, að ráðherra vísi honum, með fjölskvldu, 
ef nokkur er, til fram færslu á þá sveit, er liann til þess kýs.

III. KAFLI 
Um það, hvernig haga skuli styrkveitingu.

23. gr.
Fram færslustyrk skal veita á þann hátt, að gætt sé, svo sem verða má, 

hvorstveggja í einu, hagsmuna almennings og þarfa og velferðar styrkþega.

24. gr.
Ekki má halda undirboð á fram færslu styrkþega.

25. gr.
Fram færsluþurfum  skal veita styrk á þann liátt, að styrkurinn sé lagður 

þeim á heimili þeirra, eða þeim komið fyrir á góðum heimilum, þar sem vel fer 
um þá, þeir látnir fara i sjúkrahús, ef læknir álítur þess þörf, eða þeim loks 
komið fyrir á fram færslu- eða atvinnustofnun, sem er undir um sjón lögreglu- 
stjóra og ráðherra h^fir sett reglur fyrir.

26. gr.
Nú geta foreldrar ekki staðið straum  af börnum sinum yngri en 16 ára, 

og má þá fátækrastjórnin taka þau frá  foreldrum  þeirra og koma fyrir á góð- 
um heimilum lijá siðsömum og ráðdeildarsömum húsbændum. Þó þarf fátækra- 
stjórn leyfi foreldra til þess að taka börnin frá þeim, nema lieimilislif foreldr- 
anna megi teljast siðspillandi fyrir börnin eða þar fari illa um þau.

Engu siður skal kosta kapps um að velja góð heimili handa munaðar- 
lausum sveitarbörnum.

Ekki má fátæ krastjórn skilja hjón samvistum nema með leyfi þeirra.

27. gr.
Ef foreldrar, sem eigi þiggja framfærslustjTk, veita eigi börnum sínum, 

er hjá þeim eru, sómasamlegt uppeldi, eða fara illa með þau, þá skal fátækra- 
stjórnin koma börnunum  burtu  þaðan á góð heimili, þar sem þau fá góðan að-



húnað og hæfilega fræðslu og venjast algengri vinnu, og skal meðgjöf með þeim 
þangað talin fram færslustyrkur, veittur foreldrum  barnanna, nema hún sé þeg- 
ar i stað endurgoldin.

28. gr.
Sóknarprestar, kennarar og barnaverndarnefndir skulu líta eftir því, að 

fyrirm ælum í 26. og 27. gr. sé fvlgt, og yfir höfuð, að vel sé farið með börn þau, 
er ræðir um, svo og alla aðra fram færsluþurfa i sóknum þeirra, sem og börn 
fram færsluþurfa, er upp eru alin hjá foreldrum sínum. Ef einhverjum ofan- 
greindra aðila þykir einhversstaðar vera m ishrestur á þessu og getur eigi með 
umvöndun komið lögun á það, ber þeim að kæra mál það fvrir lögreglustjóra, 
er halda á fátækrastjórninni til að gæta skyldu sinnar.

Innansveitarmenn hafa einnig rétt til að kæra yfir vanrækslu í þessu efni, 
og er lögreglustjóra skylt að rannsaka kæ rur þær. Skulu slik mál sæta meðferð 
almennra lögreglumála.

29. gr.
Fátækrastjórn skal gera sér allt fa r um að stuðla að því, að börn, sem eru 

undir um sjá hennar, séu þannig uppalin, að þau geti séð fyrir sér sjálf, þá er 
þau eru af ómagaaldri.

30. gr.
Vinnandi mönnum ósjúkum, er leita styrks vegna þess að að þeim þrengir 

um stund, skal hreppsnefnd eða bæ jarstjórn vísa á atvinnu, ef fæst; en ella, ef 
þess er kostur, útvega styrkþega vinnu við fram kvæm dir hjá bæjar- eða sveit- 
arfélagi. Kaupgjald við slíka vinnu skal eigi vera lægra en kauptaxti verklýðs- 
félaga á staðnum segir fyrir um.

IV. KAFLI
Um endurgreiðslu fram færslustyrks og vald sveitarstjórnar yfir styrkþegum.

31. gr.
Sá, sem þegið hefir fram færslustyrk, er skyldur að endurborga hann sveit- 

inni sem aðra skuld, nema um stvrk sé að ræða, sem eigi er endurkræfur eftir 
þessum lögum. '

Fram færslustyrkur, sem veittur er til fram færslu og uppeldis barns innan 
16 ára, telst til skuldar foreldrum  barnsins i félagi, ef þau eru gift og bæði á 
lifi, en því foreldri, sem er á lífi, ef annað er dáið, og þvi foreldri, sem það er 
hjá, eða síðast var hjá, eða er á vegum þess, ef hjónabandi foreldranna er slitið 
að lögum. .

32. gr.
Ekki á sveitarstjórn rétt á að krefjast nokkurs endurgjalds á styrk, veitt- 

um af sveitarfé til að greiða:
a. Gjald fyrir nauðsvnlegar bækur og kennsluáhöld handa börnum undir 14 

ára  aldri, og



b. Greftrunarkostnað þurfamanna, að því leyti sem eftirlátnar eignir þeirra
hrökkva ekki til.

33. gr.
Nú hafa hjón komizt í sveitarskuld í félagi, eða annað þeirra, meðan þau 

voru í hjónabandi, og skal þeim þá skylt að endurborga hana báðum fvrir annað 
og öðru fjTÍr bæði; þó skal, ef annað þeirra d e jr  og ekki er fé til að greiða 
skuldina, eigi livíla á því eftirlifanda meira en helmingur sveitarskuldar þeirrar, 
sem þau voru þá í, og ekkert á ekkju, ef hún hefir skvlduómaga.

34. gr.
Fvrir þeginn sveitarstyrk getur sveitarstjórn beiðzt lögtaks á skuldum eftir 

fyrirm ælum laga 16. des. 1885 um lögtak og fjárnám  án undanfarins dórns 
eða sáttar.

Lögtaksbeiðni er gild, þótt síðar komi fram  en fyrir er mælt í 2. gr. hinna 
nefndu laga.

35. gr.
Sveitarstjórn getur látið fógeta eða hreppstjóra skrifa upp alla fjárm uni 

þess, er skuldar sveitinni fyrir þeginn fram færslustyrk. Ef þinglýst er tilhlýði- 
lega eftirriti af uppskriftargerðinni ásamt útdræ tti úr sveitarbók, að því er styrk- 
inn snertir, leggst veðband á liina uppskrifuðu muni skulainni til tryggingar.

Heimilt er sveitarstjórn að fara með fjárkröfur fram færsluþurfa á hendur 
öðrum mönnum, án þess samþykki hans komi til.

Verkfæri eða búsmunir, sem sveitarstjórn fær fram færsluþurfa í hendur, 
eru eftir sem áður eign sveitarinnar.

36. gr.
Sannist það fvrir ráðherra, að sá, er þiggur eða þegið hefir framfærslir- 

styrk, sem enn er eigi endurgoldinn eða gefinn eftir, fari ráðlauslega með efni 
þau, er hann hefir undir höndum, skal ráðherra, eftir beiðni sveitarstjórnar 
og tillögum lögreglustjóra, svipta hann fjárráðum  með úrskurði og setja hon- 
um fjárráðam ann. Fjárráðam aður skal þegar í stað sjá um, að úrskurður þessi 
verði b irtur á varnarþingi þess, sem fjárráðunum  er sviptur.

Sannist það með vottorði frá  sveitarstjórninni, að fram fæ rslustjrkurinn sé 
endurgoldinn, skal ráðherra nema úrskurðinn úr gildi, ef sá beiðist, er fjár- 
ráðum  er sviptur.

Fyrir þinglýsingar þær og aflýsingar, er koma fyrir samkvæmt þessari grein 
og næstu grein á undan, skal ekkert gjald greiða.

37. gr.
Sá, sem þiggur fram færslustyrk og er þó vinnufær, er skyldur að fara í 

viðunanlega vist og vinna hverja þá vinnu, sem sveitarstjórn ákveður og honum 
er ekki um megn og greidd er með venjulegu kaupgjaldi, meðan liann er ekki 
fær um án sveitarstyrks að fram fleyta sér og þeim, er liann á fram  að færa að 
lögum. Ákvæði sveitarstjórnar er hann skyldur til að hlýða fyrst um sinn, enda 
þótt hann vilji ekki kannast við, að vist sú eða vinna sé viðunanleg, er honum



var boðin, en málið getur hann jafnfram t kært fyrir lögreglustjóra, er sker úr 
því, eftir að hafa leitað álits tveggja óvilhallra m anna og verklýðsfélags á staðn- 
um, ef slíkt er til.

A sama hátt getur fram færslusveit barnsföður látið hann vinna af sér barns- 
fúlgu þá, er hún hefir orðið að borga, hafi hann ekki fyrir konu og börnum 
að sjá, eða látið hann afplána fúlguna i fangelsi við venjulegt fangaviðurværi 
og við skylduvinnu á vinnuhæli ríkisins, og ákveður hlutaðeigandi lögreglustjóri 
með úrskurði, hve lengi fangelsisvistin skuli standa, þó svo, að i stað hverra 200 
kr. komi aldrei meira en 20 daga fangelsi.

Arður af vinnu fangans fellur til ríkissjóðs, enda greiði hann kostnað allan 
af fangelsisvistinni.

Nú hefir framfærslusveit ekki fengið meðlag greitt fvrir þá sök, að ókunn- 
ugt hefir verið um dvalarstað greiðanda eða hann hefir komizt undan lagaað- 
förum, og er þá þeirri sveit, sem ekki hefir fengið styrk sinn endurgoldinn, 
heimilt, er greiðandi kem ur síðar fram , að ganga að honum að lögum að þvi 
er meðlagið snertir.

38. gr.
Nú óhlýðnast þurfam aður skipun sveitarstjórnar, þeirri er getur um í næstu 

grein hér á undan, og má þá kæra hann um það fyrir lögreglustjóra, er heldur 
honum til hlýðni, ef þörf gerist, með sektum eða fangelsi, eftir málavöxtum.

Með mál út af brotum  gegn þessari grein skal fara sem almenn lögreglu-
mál.

39. gr.
Nú vill maður flytja af landi burt, en hefir vandamenn, sem ekki eru sjálf- 

bjarga og honum ber fram  að færa að lögum, og skal hann þá, áður en hann 
byrjar ferð sína, ef sveitarstjórnin i fram færsluhreppi þeirra eða barnsmóðir 
heimtar, skyldur að setja viðunanlega tryggingu fvrir því, að vandamenn hans, 
er eftir verða, verði eigi sveitarfélaginu til þyngsla að m innsta kosti um næstu 
3 ár, nema veikindi eða önnur ófyrirsjáanleg óhöpp valdi, enda banni lögreglu- 
stjóri utanförina, nema þessum skiIjTðum sé fullnægt.

40. gr.
Nú sýnir fram færsluþurfi mikla óhlýðni eða þrjózku við sveitarstjórn, eða 

liann sökum leti, drykkjuskapar, illinda eða óknvtta eykur sveit sinni sýnileg 
þyngsli, og má þá sveitarstjórnin láta setja hann í fangelsi við venjulegt fanga- 
viðurværi i allt að 3 mánuðum, þó því aðeins, að lögreglustjóri veiti samþykki 
sitt til þess í hvert sinn, eða setja hann í nauðungarvinnu, með samþykki lög- 
reglustjóra og eftir reglum, er ráðlierra þar uin setur.

Kostnaður við fangelsisvist eftir grein þessari greiðist af ríkissjóði.



V. KAFLI
Um styrkveitingar og niðurjöfnun fátækrakostnaðar.

41. gr.
Nú þarfnast maður fram færslustyrks, og skal hann þá veittur honum af 

heimilissveit.
42. gr.

Yerði m aður styrkþurfi utan heimilissveitar sinnar, skal honum veittur 
styrkur af dvalarsveit, eins og hann væri þar lieimilisfastur, en heimilissveit 
skal endurgreiða dvalarsveit styrkinn að % hlutum.

43. gr.
í  lok hvers reikningsárs, og ekki siðar en 1. m arz næsta ár, sendir sveitar- 

stjórn til atvinnumálaráðuneytisins yfirlit yfir fram færslukostnað þann, sem 
hún hefir haft og sundurliðað á þann liátt, sem ráðuneytið ákveður. Atvinnu- 
málaráðuneytið leggur síðan saman allan fram færslukostnað landsins, eftir 
skýrslum sveitarfélaganna, og finnur þannig meðaltalsframfærslukostnað ársins 
á mann, miðað við mannfjölda í landinu það ár. Ríkissjóður endurgreiðir siðan:
a. Til Reykjavíkurkaupstaðar % hluta þess, sem fram  yfir er meðaltalsfram-

færslukostnað landsins, margfaldað með íbúatölu Reykjavíkur.
b. Til annara kaupstaða og sveitarfélaga %  hluta þess, sem fram  yfir er meðal-

talsframfærslukostnað landsins, margfaldað með íbúatölu viðkomandi
kaupstaðar eða sveitarfélags.
Nái fram færslukostnaður á mann í einhverju sveitarfélagi ekki meðaltals- 

framfærslukostnaði alls landsins, kem ur ekki til endurgreiðslu ú r ríkissjóði. 
Lækki fram færslukostnaður í landinu niður í 10 kr. á mann, falla fram lög úr 
ríkissjóði niður í þessu skyni.

44. gr.
Atvinnumálaráðuneytið hefir úrskurðarvald um sérstaka reikninga vfir 

veittan fram færslustyrk og um reikninga sveitarfélaga >Tir fram færslukostnað 
i heild sinni.

Sannist það á einhverja sveitarstjórn, að hún vísvitandi gefi rangar skýrslur 
eða upplýsingar í þeim tilgangi að öðlast endurgreiðslur frá  ríkissjóði, sem henni 
ekki bera samkvæmt lögum þessum, missir viðkomandi sveitarfélag rétt til allrar 
endurgreiðslu úr ríkissjóði það ár, auk þeirrar liegningar, sem viðkomandi 
sveitarstjórn kann að baka sér með slíku athæfi samkvæmt ákvæðum hinna 
almennu hegningarlaga.

45. gr.
Áður en styrkþurfa sé veittur fram færslustyrkur, skal — neina styrksþörfin 

sé svo brýn, að til þess fáist ekki svigrúm, en þá svo fljótt sem unnt er — sveit- 
arstjórnin í dvalarsveitinni láta sýslumann eða hreppstjóra yfirhcyra styrkþurfa 
með vottum, til þess að fá skýrslu um þessi atriði:



1. Nafn, fæðingarstað og aldur styrkþurfa. Sé hann giftur, skal skýra frá þvi, 
hvar og hvenær hann hafi gifzt.

1. Æ fiferil hans eftir 16 ára aldur.
3. íivort og hvenær hann hafi þegið fram færslustyrk, og hvort styrkurinn sé 

endurgoldinn.
4. Heimilisástæður hans og hag yfirleitt og hvers vegna hann sé styrkþurfi 

orðinn.
Sé skýrslan gefin fvrir lögreglustjóra, skal hún tekin í rétti. Taki hrepp-- 

stjóri skýrsluna, skal hún rituð á evðublað, er ráðherra semur, gefin undir eiðs- 
tilboð, undirrituð af hreppstjóra, tveim vitundarvottum  og stvrkþurfa sjálfum. 
Nú verða hjón þurfandi fyrir sig og börn sín, og gefur þá m aðurinn hina um- 
ræddu skýrslu, ef hann er viðstaddur eða til hans næst án of mikillar tafar. Að 
öðrum kosti gefur konan skýrsluna eftir beztu vitund, og sé skýrslu hennar í 
einhverju ábótavant, þá skal ú r bæta svo fljótt sem hægt er og á þann hátt, 
sem hentast er.

Ef barn yngra en 16 ára þarfnast styrks, og hvorugt foreldra er innan- 
sveitar, þá skal leita skýrslna um barnið hjá þeim mönnum nærstöddum, sem 
helzt mega af vita.

46. gr.
Nú verður ágreiningur sveitarfélaga á milli um skyldur þær, er á þeim 

hvíla samkvæmt lögum þessum, og skal þá yfirvald skera ú r ágreiningi þeim. 
Séu sveitarfélög þau, er deila, hvort í sinni sýslu eða lögsagnarumdæmi, skal úr- 
skurð á leggja yfirvald þar, er það sveitarfélag er, sem krafið er. Úrskurði yfir- 
valds má hvor m álsparta skjóta til ráðherra á 6 vikna fresti, talið frá  þeim degi, 
er málsaðila var kunnugt um úrskurðinn, til þess dags, er áfrýjunarskjalið er 
afhent á póststöð til sendingar með pósti, eða komið til skrifstofu ráðherra, ef 
ekki er sent með pósti.

Úr deilum út af fram færslu milli sveitar bér á landi og sveitarfélags í Dan- 
niörku skal skorið með samkomulagi milli hlutaðeigandi íslenzks og dansks 
ráðherra.

VI. KAFLI 
Sérstakur styrkur úr ríkissjóði.

47. gr.
Nú er manni, sem á fram færslurétt hér á landi, veittur fram færslustyrkur 

erlendis, og er þá skvlt að endurgreiða þann stvrk úr ríkissjóði. Sömuleiðis 
greiðist úr ríkissjóði allur kostnaður við flutning þess styrkþurfa og skylduliðs 
hans frá útlöndum, ef til sliks flutnings kem ur og kostnaðurinn við liann fæst 
ekki á annan hátt endurgoldinn.

Rikissjóðsstyrkur, sem veittur er samkvæmt þessari grein, er ekki aftur- 
kræfur.



48. gr.
Með lögum þessum eru ú r gildi num in fátækralög, nr. 43 1927, lög nr. 68

23. júní 1932, svo og önnur þau ákvæði í lögum, er koma í bága við lög þessi.
49. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1935.

G r e i n a r g e r ð .
Frum varp það, sem hér liggur fyrir, er i flestum greinum samhljóða frum - 

varpi til framfærslulaga, sem flutt hefir verið á nokkrum undanförnum  þingum 
af þingmönnum Alþýðuflokksins. Þó eru hér gerðar breytingar á ýmsnin mikils- 
verðum atriðum frá því, sem er, og verður vikið nánar að því síðar.

Öllum er það ljóst, að mjög brýna nauðsvn ber til þess að breyta núverandi 
fátækralögum. Ber þar tvennt til fvrst og fremst. Annað er það, að kostnaður- 
ínn við fátækrafram færsluna er nú orðinn svo mikil byrði á einstöku sveitar- 
félögum, að þau fá varla undir risið hjálparlaust. Hitt er þeir örðugleikar, sem 
á því eru að fram kvæma núgildandi fátækralög á þann hátt, sem þau gera ráð 
fyrir. Eru þessi atriði öllum þeim, er við sveitarstjórn hafa fengizt, svo kunn, 
að óþarfi er um það að fjölyrða.

Aðalbreytingarnar, sem frum varp þetta gerir ráð fvrir, eru þessar:
1. Framfærslusveit hvers manns verður hér eftir sá hreppur eða kaupstaður, 

sem maður er búsettur i.
2. Fátækraflutningur er afnuminn.
3. Kröfur um endurgreiðslur frá  einu sveitarfélagi á annað falla að mestu 

niður.
4. Sveitfestitíminn er afnuminn.
5. Hverju sveitarfélagi er gert að greiða til fátækram ála hjá sér meðaltalsfram- 

færslugjald, miðað við fátækrakostnað alls landsins eftir ibúatölu, og auk 
þess %  í Reykjavík og % utan Reykjavíkur af þvi, sem þar er fram  yfir. 
Hitt greiðir ríkissjóður.

6. Þau sveitarfélög, sem ekki ná þessu meðaltali, fá enga endurgreiðslu.
7. Með þessu fyrirkom ulagi eru sveitirnar losaðar við alla fram færslu þurfa- 

manna, sem dvelja utan sveitarfélagsins, en kaupstaðir og kauptún — og 
aðrir þeir hreppar, sem mjög mikla fram færslu hafa, — eiga nú vísa endur- 
greiðsluna frá ríkissjóði á nokkrum  hluta fram færslukostnaðar, í stað þess 
að áður varð aldrei vitað, hvað m undi innheimtast hjá öðrum sveitum. 
Samkvæmt skýrslum Hagstofunnar fyrir árið 1932, en það er síðasta árið,

sem fullnaðarskýrslur liggja fyrir um, liefir fátækrafram færsla á öllu landinu 
numið kr. 1879959.00 og skiptist þannig á kaupstaði og sveitir:

1. Revkjavík ............................................... kr. 823015.00 (íbúar 30565)
2. Aðrir kaupstaðir og kauptún (500 ib.) — 694527.00 (íbúar 26755)
3. Hreppar og smákauptún ...................  362417.00 (ibúar 54245)
Það ár hefði endurgreiðslan numið samkvæmt frum varpi þessu:
1. Til Reykjavikur..................................................................  kr. 100000.00
2. Til kaupstaða og kauptúna .............. ........................... — 160000.00



3. Til hreppa og smákauptúna smávægileg.
Útgjöld úr ríkissjóði hefðu þá orðið ea. 260 þús. kr., eða um 60 þús. kr. 

hærri en þau eru nú áætluð í fjárlögum.
Fyrir 1933 liggja enn ekki fyrir fullnaðarskýrslur, og sést bezt af því, hve 

seint þetta gengur allt með þvi fyrirkomulagi, sem nú er á þessum hlutum. E r 
slikt alveg ótækt. Auk þess vita bæjar- og sveitarstjórnir ekkert, hvað mikilli 
endurgreiðslu þær mega nú gera ráð fyrir, en það gætu þær vitað, væri svo að 
farið sem hér er ráðgert.

Að gert er ráð fvrir, að endurgreiðslan til Reykjavikur sé %, en til annara 
kaupstaða %, stafar af því, að Reykjavik stendur að öllu leyti betur að vígi en 
önnur bæjarfélög landsins um öflun tekna í bæjarsjóð sinn og nýtur auk þess 
beinna og óbeinna hlunninda í mörgum greinum á kostnað alls landsins.

Ýmsar aðrar sm ærri breytingar felast í þessu frum varpi, og mun nánar 
gerð grein bæði fyrir þeim og frv. í heild í framsögu.


