
Ed. 9. Frumvarp til laga
um  breyting á fram fæ rslulögum , nr. 135 31. des. 1935.

F lm .: B ryn jó lfu r B jarnason.

1. gr.
a. Á eftir orðunum  „telst þar til“ í fv rstu  m álsgr. 1. gr. laganna bætist inn  í: hús- 

næði, fa tnaður, ljós, h iti o. s. frv.



b. Síðasta m álsgr. 1. gr. orðist svo:
Skal atv innum álaráðuneytið  skipa sérfróða nefnd, sem í b y rju n  hvers fjá r- 

hagsárs, að fengnum  tillögum  fram fæ rslunefnda og sveitarstjó rna, gerir áæ tlun  
um  nauðsynlega fram fæ rslu  heim ilis samkv. gildandi verðlagi á hverjum  stað, 
og b irtir  sundurliðaða sk rá y fir fram fæ rslukostnað , er hún  te lu r fjö lskyldum  
nægilegan á hverjum  stað og farið  skal eftir við ú th lu tu n  fram fæ rslusty rks 
fy rir  einn m ann, tvo í heim ili, þ rjá  o. s. frv. A llur fram fæ rslu sty rk u r skal mið- 
aður við g jaldskrá þessa og fu llu r fram fæ rslu sty rk u r skal vera ja fn h á r og 
fram fæ rslukostnaður sam kvæm t skránni. Að m innsta  kosti tvæ r k onur skulu  
ja fn an  eiga sæti í nefnd þessari, og skal önnur þeirra  ja fn an  vera reynd hús- 
móðir.

2. gr.
Orðin „enda hafi hún foreldraráð  y fir þeim “ í 1. m álsgr. 4. gr. laganna falli n iður.

3. gr.
7. gr. laganna orðist svo:
Nii óskar fram fæ rsluþurfi að búa u tan  heim ilis fram fæ rslum anns, og skal hann  

þá fá af alm annafé svo sem 1. gr. ákveður. V iðkom andi lögreglustjóri ú rsk u rð a r 
síðan og innheim tir greiðslu þessa h já  fram fæ rslum anni að nokkru  eða öllu leyti, 
eftir efnum  og ástæðum  fram fæ rslum anns. Ú rskurði y firvalds í þessu efni m á skjóta 
til s tjó rnarráðsins.

4. gr.
8. gr. laganna falli n iður, og gre inatalan  breytist sam kvæm t því.

5. gr.
9. gr. laganna orðist svo:
Yfirvald ákveður, þ ar sem fram fæ rslum aður á heim a, eða dvelur, ef hann  á 

hvergi fast aðsetur, m eðlag barna með foreldrum , fo reld ra með börnum , stjúpbörn- 
um  eða k jö rbörnum , h jóna hvors með öðru og upphæð b arnsfara rkostnaðar.

G. gr.
Síðasta m álsgr. 10. gr. laganna orðist svo:
F rásk ilin  kona á ré tt á að fá fullnæ gt ú rsku rð i sínum  á sam a hátt, en heim ilt 

er þó sveitarstjó rn  að h lu tast til um, að ú rsku rð inum  sé breytt, ef hag ir að ilja breyt- 
ast, þó svo, að aldrei sé greitt m inna en meðalm eðlag með börnunum .

7. gr.
12. gr. laganna orðist svo:
Landið er eitt fram fæ rsluhérað, og á sérhver íslenzkur rík isborgari ré tt á fram - 

fæ rslu í dvalarsveit sinni.

8. gr.
Síðasta m álsgr. 11. gr. laganna orðist svo:
F ram fæ rslum aður eða ríki á sömu fram fæ rslukröfu  á hendur húsbónda, út- 

gerðarm anni og læ rim eistara eins og hjú, skipverji og iðnnem i, ef þau nevta eigi 
ré tta r síns.

9. gr.
13. og 14. gr. laganna falli niður, og g reinatalan  b rey tist samkv. því.

10. gr.
í stað orðsins „m eðlagsúrskurði" i 1. m álsgr. 15. gr. laganna kom i: sam ningi. 
A lstaðar þar, sem stendur „m eðalm eðlag“ í greininni kom i: m eðalm eðgjöf.



11. gr.
16. gr. laganna falli niður.

12. gr.
I stað orðanna “ í heim ilissveit sinn i“ í 18. gr. laganna kom i: hér á landi.

13. gr.
Við 20. gr. laganna hæ tist: og kem ur ekki til n ið u rjö fn u n ar samkv. þessum 

lögum.
14. gr.

a. I stað síðari m álsl. 22. gr. laganna kom i:
Sama ré tt á og kona ö rv rk ja  og m anns, sem þjáist af langvarandi sjúkdóm i 

og n ý tu r eigi dagpeninga ú r sjúkrasam lagi, og ennfrem ur kona m anns, sem 
dvelur langdvölum  í fangelsi eða á vinnuhæli.

b. Við sömu gr. bæ tist ný m álsgr., svo h ljóðandi:
Skal konan  leggja fram  skriflega um sókn og fylgja henni skýrsla  gefin af 

henni sjálfri. U m sóknir þessar skulu vera á sérstökum  evðublöðum , er ráðu- 
neytið sendir valdsm önnum . Heim ilt er valdsm anni að leita um sagnar um 
skýrslu  konunnar, ef honum  þvkir ástæða til.

15. gr.
Á eftir orðunum  í 23. gr. „hljóða á nafn  hinna yngstu“ k o m i: H eiinilt er að lir- 

skurða m eðlag allt að því á r a f tu r í tím ann, ef fjárhagsástæ ður eru þannig, að þess 
gerist þörf.

16. gr.
í stað „ek k ju n n ar“ í 23. gr. og „ekk jan“ í 24. gr. laganna kom i: k o nunnar og 

konan.
17. gr.

25. gr. laganna orðist svo:
Meðlög með börnum  sam kvæint ú rskurð i og h arn sfa ra rk o stn að u r skal greiðast 

a f Iögreglustjóra, þar sem ú rskurð inum  er fram vísað. Þegar greiðslu er krafizt, er 
skylt að sýna ú rsku rð  og lifsvottorð barnsins, sé þess krafizt. M eðlagsúrskurðir og 
b arnsfara rk o stn að u r kem ur eigi til n ið u rjö fn u n ar samkv. lögum þessum.

18. gr.
26. gr. laganna falli n iður, og greinatalan  brevtist samkv. því.

19. gr.
Aftan við 28. gr. laganna badist: í umboði stjó rnarráðsins.

20. gr.
29. gr. laganna orðist svo:
í kaupstöðum  skal vera fram fæ rslunefnd, skipuð 5 m önnum , til að annast fram - 

kvæ m dir fram fæ rslum álanna í kaupstaðnum .
I Reykjavík kýs fu lltrúaráð  verklýðsfélaganna einn m ann og verklýðsfélögin i 

kaupstöðum  annarsstaðar einn m ann. B æ jarstjó rn  kýs þ rjá  m enn hlu tbundnum  
kosningum . Ráðuneytið tilne fn ir einn m ann til jafn langs tím a og nefndarm enn eru 
kosnir, og er hann  form aður nefndarinnar.

K jörtím abil fram fæ rslunefndar er hið sam a og k jö rtim abil b a 'ja rs tjó rn ar. 
í  kaupstöðum  skal nefndin vera launuð.

21. gr.
30. gr. laganna orðist svo:
H reppsnefnd er heim ilt að stofna frainfæ rslunefnd, er skipuð sé jirem m önnum , 

tveim kosnum  hlu tfallskosningu af hreppsnefnd og form anni, e r ráðunejdið  skipar.



22. gr.
Aftan við 32. gr. laganna bæ tist:
Á sam a h á tt er hverjum  einstökum  meðlim fram fæ rslunefndar heim ilt að á- 

frý ja  ú rsku rð i ineiri h lu ta  nefndarinnar.

23. gr.
í stað orðanna „sveitarfélagi sínu“ í síðari m álsgr. 33. gr. laganna kom i: fram - 

fæ rslustjó rn .
24. gr.

35. gr. laganna orðist svo:
A tvinnum álaráðunevtið  setur reglugerð uin tilhögun og fram kvæ m d fram fæ rslu- 

m ála á hverjum  stað. Meðal annars skal tiltekið í þeirri reglugerð, hvaða k rö fu r 
skuli gerðar til heim ila og stofnana, sem taka að sér börn  og aðra styrkþega, 
hvernig eftirliti skuli hagað með gam alm ennum , börnum  og sjúklingum  o. s. frv.

25. gr.
39. gr. laganna orðist svo:
Nú þarfnast m aður frainfæ rslustvrks, og skal hann  þá senda fram fæ rslunefnd  

eða sveitarstjó rn  skriflega beiðni, þar sem grein ir frá  ástæðum  og heim ilishögum  
hans, atvinnu, óinagafjölda, heilsufari, eignum  og skuldum . E r honum  skylt að 
greina ré tt frá  högum  sínum  að viðlögðum  drengskap. Skal ráð h erra  lá ta  gera eyðu- 
blöð fy rir  þessar um sóknir og senda fram fæ rslunefndum  og sveitarstjórnum .

F ram fæ rslu stv rk u r skal greiddur í peningum , nem a stvrkþegi óski annars. Hús- 
næði, sem fram fæ rsluþurfa  er útvegað og fy r ir  er greitt af opinberu fé, eða sveitar- 
s tjó rn  leggur til, skal vera gott og heilsusam legt að dómi héraðslæknis.

Styrkþega skal heiinilt að velja sér húsnæ ði eða dvalarstað  sjálfur, ef k rö fu r 
hans fara  ekki fram  ú r því, sem heilbrigðisnefnd te lu r sanngjarn t, enda hafi fram - 
fæ rslunefnd ekki sam bærilegt húsnæði til handa styrkþega.

26. gr.
41. gr. laganna orðist svo:
Aldrei má fram fæ rslunefnd  eða sveitarstjó rn  sundra  heim ilum  sak ir fátæ ktar.

27. gr.
a. í 43. gr. laganna falli n iður orð in : ,,að því leyti sem við verður kom ið".
b. A ftan við sömu gr. bæ tist: Á frýja m á úrsku rð i barnaverndarnefndar, samkv. 

næstu m álsgr. á undan, til s tjó rnarráðsins.

28. gr.
a. I stað „Innansveitarm enn“ í upphafi 2. m álsgr. 44. gr. kom i: Félög eða einstak- 

lingar.
b. A ftan við sömu gr. laganna bæ tist ný m álsgr., svo h ljóðandi:

Nú þvk ir lögreglustjóra ástæ ða til, að fram  kom inni kæ ru  út af m eðferð á 
fram fæ rsluþurfa , að láta í té til b ráðabirgða aðstoð eða h jálp , og fellir hann  þá 
ú rsk u rð  þar að lútandi, enda er þá sveitarsjóði skvlt að leggja ú t þann  kostnað, 
er lirsk u rð u rin n  kvnni að hafa í fö r með sér. Á frý ja m á ú rsku rð i lögreglu- 
s tjó ra  til ráðherra , en h lita  skal ú rsku rð i lögreglustjóra þar til fu llnaðarú rsku rð - 
u r fellur.

29. gr.
45. gr. laganna orðist svo:
Skylt er sveitarstjó rn  að sjá þeim börnum , sein eru u nd ir hennar um sjá, fy rir 

þeirri m enntun, sem hæ fileikar þe irra  standa til.



30. gr.
2. m álsgr. 48. gr. laganna falli niður.

31. gr.
49. gr. laganna orðist svo:
Nú hefir heim ilisfaðir vinnu, sem nægja inundi til frain fæ rslu  heim ilisins, eða 

þiggur nægan fram fæ rslusty rk , en læ tur heim ilið b ja rg a rlau st vegna d ry kk juskapar 
eða an n a ra r óreglu, og er fram fæ rslunefnd  eða sveitarstjó rn  þá heim ilt, að fengnum  
úrskurði lögreglustjóra, að skvlda a tv innurekanda þann, sem viðkom andi v innur 
hjá, að greiða allt kaupið eða h lu ta  þess til konunnar, eða ef um frain fæ rslusty rk  er 
að ræða, skal henni a fhen tu r s ty rkurinn .

32. gr.
a. 1. m álsgr. 50. gr. laganna orðist svo:

Sveitarstjó rn  skal, svo sem auðið er, sjá v innufæ rum  fram fæ rsluþurfu in  
fy rir  viðunanlegri vinnu, sem gerir þeim fæ rt að sjá heim ili sinu farborða, 
enda sé hún  greidd með venjulegu kaupgjaldi á staðnum .

Skylt er fram fæ rsluþurfa  að taka  þá vinnu, sem sveitarstjó rn  hefir vísað 
honum  á, nem a hann  hafi fram bæ rilegar ástæ ður til neitunar, svo sem : 1) að 
hann  þoli ekki vinnuna sam kv. læknisvottorði, 2) að heim ilisástæ ður ham li 
því, að hann  geti sótt til vinnu langt frá  heim ilinu, 3) að vinnan  sé ekki i hans 
fagi, ef um  fagfólk er að ræða, 41 að atv innan  sé svo léleg eða skainm vinn, að 
hún nægi ekki til lífsfram fæ ris, en geti hinsvegar orðið til þess að hann  verði 
af betri vinnu annarsstaðar.

b. 1 stað orðanna í 2. m álsgr. sömu greinar „A sam a hátt getur frainfæ rslusveit 
barnsföður látið han n “ kom i: Sveitarstjórn  getur látið harnsföður.

c. Síðasta m álsgr. sömu greinar falli n iður.

33. gr.
51. gr. laganna falli niður, og greinatalan  brevtist sam kvæm t því.

34. gr.
a. í stað „fram fæ rslusveit“ í 52. gr. laganna kom i: heim ilissveit.
b. O rðin „að viðlögðu fangelsi skv. 53. gr.“ í lok sömu gr. falli bu rtu .

35. gr.
53. gr. Iaganna falli niður, og greinatalan  h rev tist sainkvæm t því.

30. gr.
Y firskrift VII. kafla verði: ITin endurgreiðslu fram fæ rslusty rks og jö fnun  fram - 

fæ rslukostnaðar.
37. gr.

54. og 55. gr. laganna falli n iður, og greinatalan  hrey tist sam kvæm t því.

38. gr.
56. gr. laganna orðist svo:
Sá, sem þegið hefir fram fæ rslustv rk , er sky ldur að endurgreiða hann  rík inu  

sem aðra skuld, neina um stv rk  sé að ræða, sem eigi er endurk ræ fu r sam kv. þess- 
um lögum eða öðrum . Því aðeins er þó heim ilt að gera fjárnám  í eignum  eða tekjum  
styrkþega, að afkom u hans fram vegis sé með þvi ekki stefn t í hæ ttu. Aldrei má 
þó gera fjárnám  i m eðlagsúrskurði með hörnum  né barnsfararfú lgu .

E nnfrem ur getur fað ir eða m óðir, sem meðlag eiga að greiða, fengið með úr- 
skurði valdsm anns undanþágu frá  endurgreiðsluskvldu fv rir  lengri eða skem m ri 
tíma, ef ástæ ður eru  fv rir  hendi, svo sem veikindi, atvinnulevsi, ómegð eða annað 
slíkt.



39. gr.
Tvær síðari m álsgr. 58. gr. laganna falli niður.

40. gr.
59. gr. laganna orðist svo:
Nú vanræ kir barnsfað ir að endurgreiða rík inu  meðlag, sem greitt hefir verið 

samkv. ú rskurð i, og er þá heim ilt að leggja iöghald á kaup  hans eða að rar tek ju r 
hans til greiðslu slik ra m eðlaga, og má þá hvort heldu r er skylda húsbónda hans 
eða atv innurekanda þann, er b arnsfað irinn  s ta rfa r hjá, til þess að halda eftir h lu ta 
af m ánaðarkaupi m annsins eða allri fúlgunni, er honum  ber að greiða.

41 gr.
60. gr. laganna falli n iður, og g reinatalan  brevtist sam kvæm t þvi.

42. gr.
61. gr. laganna orðist svo:
Nú deyr foreldri, er samkva-mt úrskurð i yfirvalds átti að greiða meðlag ineð 

barn i sinu, skilgetnu eða óskilgetnu, og á þá inóðir barnsins eða fóstu rfo reld ri rétt 
á  að fá hið ú rsku rðaða barnsm eðlag greitt, sem telst þá s ty rk u r veittu r m unaðar- 
lausu barn i. Sama gildir, ef faðerni barns er fullsannað, þó ekki hafi verið kveð- 
inn  upp lirsk u rð u r um  m eðlagsskyldu föðurins, áður en hann dó.

43. gr.
62. gr. laganna orðist svo:
Nú giftist m óðir barns, er m eðlag hefir tekið eftir dauða barnsföður, eða frá  

r ík inu  að barnsföður lifandi, og á hún  þá áfram haldandi rétt til meðlagsgreiðslu,
svo lengi sem ú rsk u rð u rin n  er í gildi.

V aldsm aður getur num ið ú rsku rð  úr gildi, ef sannað er, að fjárhagsástæ ðui
n ióðurinnar hafa brevtzt svo, að trvggt sé, að hún geti alið barnið  upp án ineðlags.

44. gr.
a. Við 63. gr. laganna bæ tast ný ir tö lu lið ir:

8. S ty rku r veittu r i veikindum  fyrirv innu  heim ilis, er eigi n ý tu r dagpeninga 
ú r  sjúkrasam lagi.

9. S ty rkur veittu r vegna ómegðar.
b. A ftan við setninguna „sem hér um ræ ðir“ hæ tist: nema meðlögin, sem ríkið

greiðir.
45. gr.

64. gr. laganna orðist svo:
Skylt er bæ jarstjó rnum  og hreppsnefndum , að fengnum  tillögum  fram fæ rslu- 

nefndar, að ákveða innan  þriggja m ánaða, hvort þeginn fram fæ rslusty rku r skuli 
a ftu rk ræ fu r af stvrkþega, og skal þeim heim ilt að ákveða, að svo skuli ekki, ef þær 
telja það sanng jarn t vegna aldurs þiggjanda, óm egðar hans, veikinda hans sjálfs 
eða þeirra, sem hann hefir á skvldufram fæ ri, atvinnulevsi hans eða vegna annara  
óhappa. Á kvörðunum  sveitarstjó rna gelur stvrkþegi eða fram fæ rslunefndarm aður 
skotið til sýsluinanns í sveitum, en atv innum álaráðherra  í kaupstöðum .

Sveitarstjó rn  ákveður þó þegar í stað, hvort m eðlagsgreiðslur sam kv. ú rskurð i 
eða sam ningi skuli a ftu rk ræ far eða ekki, en veita má m eðlagsskvldum  þriggja 
m ánaða gjaldfrest, þegar ástæ ður liykja til jiess. Greiði hann  ekki meðlagið að þeim 
tím a liðnum, telst það fram fæ rsluskuld  veitt honum  til handa.

46. gr.
65. gr. laganna og þa*r greinar, sem á eftir kom a, falli a llar niður. I stað þeirra 

bæ tast þ r já r  n ý ja r greinar í áfram haldandi röð:



a. í Iok hvers reikningsárs, og eigi síðar en 1. m arz næ sta ár, sendir sveitarstjórn  
atv innum álaráðuneytinu  v firlit v fir fram fæ rslukostnað  þann, sem hún hefir 
haft á árinu.

A tvinnum álaráðuneytið  ja fn a r síðan n iður fram fæ rslukostnaði allra  sveita 
á landinu á hverja  sveit, að hálfu eftir sam anlögðu skattm ati fasteigna í sveit- 
inni í sam anburði við sam anlagt skattm at allra  fasteigna á landinu, að hálfu 
eftir sam anlagðri fjárhæ ð sku ld lausra  eigna og tekna af eign og atvinnu í sveit- 
inni í sam anburði við tilsvarandi fjárha*ðir á öllu landinu.

A tvinnum álaráðunevtið  innheim tir síðan eftirstöðvar fram fæ rslukostnaðar 
h já þeim sveitum, sem greitt haf'a m inna en þeim bar, samkv. þessari niður- 
jöfnun , og endurgreið ir þeim sveitum  m ism uninn, sem greitt hafa of mikið. 
Skal innheim tu og endurgreiðslu lokið fy rir  1. jú lí vegna undanfarand i árs.

b. Lög þessi öðlast gildi 1. jan . 1938, og falla þá ja fn fram t ú r gildi öll þau laga- 
ákvæði, er kynnu að b rjó ta  í bága við þau.

c. Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfestingu konungs, skal fæ ra þau inn  í megin- 
m ál fram fæ rslu laga, nr. 135 31. des. 1935, og gefa þau ú t svo breytt.

G r e i n a r g e r ð .
Frum v. þetta var flu tt á síðasta þingi, og fylgdu þvi e ftirfarand i a thugasem dir: 
Frv. það, sem hér liggur fy rir, er flu tt fv rst og frem st til þess að tak a  verstu 

agnúana af núverandi fram fæ rslulöggjöf. Það verður því að líta  á þetta frv. sem 
bráðabirgðabreytingu, á m eðan tryggingalöggjöf landsins er ekki kom in i það horf, 
er gerir alla fram fæ rslulöggjöf í núverandi m vnd óþarfa. Frv. fe lu r sam t í sér all- 
verulegar b rey tingar á fram fæ rslu löggjöfinni, sem gera hana í senn einfaldari í 
fram kvæm dinni og hagkvæ m ari fv rir  stvrkþurfa.

Helztu b rey tingarnar eru þessar:
1. 1. gr. frv. Þó að 1. gr. í núgildandi fram fæ rslulögum  eigi að fela í sér skyldu 

hins opinbera til þess að sjá þeim borgið, sem sjá lfir af einhverjum  orsökum  
eru þess ekki m egnugir, þá er fram kvæm d laganna víðast hvar svo, að stvrk- 
þ u rfinn  fin n u r ekki, að hann  eigi neinn rétt. Hið opinbera tek u r ekkí tillit til 
neins annars en þess, að fram fæ rslan  kosti sem allra  m innst á hverju  augna- 
bliki. Aðferðin verður auðvitað oft h in  dýrasta , þar sem heilsu s ty rk þ u rfa  er 
stefnt í voða af skorti á lífsnauðsvnjum , auk þess sem slík aðferð hefir sið- 
spillandi áh rif á þá, sem stv rk  þu rfa  að þiggja. Enginn m æ likvarði er til um 
það, hver sé ré ttu r þess, sem fu llan  fram fæ rslustv rk  þarf. T il þess að ná ein- 
hverju, verður s ty rkþurfinn  oft að beita ým sum  brögðum , t. d. skríðandi auð- 
m ýkt eða ofstopa og frek ju , sem að vísu er þó sjaldgæ fara en orsök er til. Það 
væri því m ikil nauðsvn á að ákveða í lögum um lágm arksupphæ ð fullkom ins 
fram fæ rslustyrks, sem trvggði stvrkþegum  rétt til ákveðins stvrks, sem þeir geta 
krafizt, er þeir hefðu sannað, að þcir þvrftu  stv rksins með, eins og t. d. dagpen- 
inga í sjúkrasam lagi. F ram fæ rslu sty rk u rin n  er ekkert annað í eðli sínu en trygg- 
ing, sem allir hafa borgað eftir efnum  og ástæðum , og á auðvitað ekki eingöngu 
að m iða að því að halda lífinu einhvernveginn í stv rkþurfum , heldur fv rst og 
frem st að því að trvggja, að þeir geti sem fv rst orðið fæ rir um að verða sjálf- 
b jarga aftur, og þegar um barnafjö lsky ldu  er að ræða, þá að trvggja það, að 
heilsa og þroski barnanna sé ekki sett á vonarspil.

Sú leið að ákveða láginarksupphæ ð er þó ekki fa rin  hér, enda er mjög 
torvelt að festa í lögum, hvað s ty rk u r skuli vera m innstur, sökum  hinna öru 
verðlagsbreytinga, sem eiga sér stað frá ári til árs. Hér er a f tu r á m óti sú lausn 
fundin, að sérfróð nefnd geri áæ tlun um  nauðsynlegan fram fæ rslukostnað  
heim ila, samkv. gildandi verðlagi á hverjum  tím a og á hverjum  stað.

Það virðist ekki nem a sanngjarn t, að slík nefnd sé skipuð af y firstjó rn  
fram fæ rslum álanna, rik isstjó rn inn i, þegar rikið verður eitt fram fæ rsluhérað.



Það er að vísu m ikill gaili, að slík  nefnd hefði hið afgerandi orð um  upphæð 
fram fæ rslustv rks og sty rkþurfum  vrði lokuð sú leið að á frý ja  ú rsku rð i henn- 
ar. H insvegar vrði sú skrá, sem hún seindi y fir þ u rfta rs ty rk , ré ttu r styrkþega 
á hverjum  stað, sem hann gæti k rafizt að fá greiddan, ef hann  þyrfti fu llan  
stvrk .

Því verður að treysta, að slík nefnd skoðaði það fv rst og frem st ■ skyldu 
sina að ákveða g jaldskrána þannig, að miðað sé við þá upphæð, sem á hverjum  
stað verður að te ljast nauðsynleg til sóm asam legrar fram fæ rslu  heim ilis.
2. gr. frv. Þessi b rev tingartillaga er gerð með tilliti til þess, að fo reld raráð  og 
fram fæ rsluskvlda fvlgjast ekki a lltaf að. Faðir hefir t. d. aldrei foreldraráð  
y fir óskilgetnu barni sínu. Kona hans hefir því enga fram fæ rsluskyldu  við 
óskilgetin börn  m anns síns, hversu góðar ástæ ður sem hún  hefir. E ru  dæmi til 
þess, að R evkjav íkurba 'r hefir ekki getað endurkrafið  meðlag frá  efnuðum  
föður vegna þess, að konan hafði fjá rráð in  á heim ilinu.
Við 7. gr. laganna er gerð breyting, sem heim ilar fram fæ rsluþurfa , sem á fram - 
fæ rsluskvlda fræ ndur á lífi, að kjósa sér sjá lfir dvalarstað, þar sem fjölda- 
m örg dæmi eru til þess, að nú verða þeir annaðhvort að hálfsvelta til þess að 
kom ast h já  þvi að leita til sveitar eða fram fa>rslum anna sinna eða þá að dvelja 
sér um geð á heiniili fram tæ rslum anns. Þetta ákvæði núgildandi laga hefir 
í m örgum  tilfellum  eyðilagt heim ilislifið og kom ið af stað m issæ tti, sem hefði 
m átt kom ast hjá.
Breytingin við 12. gr. laganna er ein hin inikilvægasta, sem gerð er við lögin, 
þar sem er ákvæðið uin, að rík ið  skuli vera eitt fram fæ rsluhérað. Þ a r með er 
fengin trvgging fv rir þvi, að h inn  illra'ind; sveitarflu tn ingur hverfur, enda 
gerir frv. a lstaðar skýlausan sjá lfsákvörðunarré tt sty rkþurfans, sbr. og þreyt. 
við 7., 39., 41. og 50. gr. laganna.
14. gr. frv. R evnslan hefir sýnt, að verst er séð fv rir  í núgildandi lögum heim-
ilum , þ ar sem húsbóndinn er fatlaöur, veikur eða fjarv istum  um lengri tím a. 
Ur þessu er revnt að bæta með því að kom a þessum  heim ilum  u nd ir sömu á- 
kvæði og heim ilum  ekk junnar.
í 17. gr. frv. er tekið upp það nýmæli að láta greiða meðlög h já  lögreglustjór- 
um, í stað þess að nú annast ba\iar- og sveitarstjó rn ir slikar greiðslur. R éttara 
virðist og sanng jarnara , að ríkið greiði meðlög með börnum , og m vndi þetta 
fyrirkom ulag á greiðslu stv rksins verða til m ikils hagræðis fv rir  barns- 
m æ ðurnar.
20. gr. frv. Það hefir komið i ljós við fram kvæm d fran ifæ rslu laganna, sein og 
ým sra an n a ra  laga, að jafnvel hagkva*m ákva’ði geta snúizt til tjóns í höndum
þeirra, sem ým ist eru m iður velviljaðir eða ekki þekkja nægilega ástæ ður, k jö r
og h u gsunarhátt fólksins, sem lögin ná til. Með ];vi að láta verklýðsfélögin eða 
fu lltrúaráð  þeirra  kjósa einn inann í fram fæ rslunefnd, er fengin nokkur trvgg- 
ing fy rir  þvi, að ré ttu r fram fa*rsluþurfa sé ekki fv rir horð borinn  vegna van- 
þekkingar á k jö rum  hans. I sveitum  þótti hinsvegar ekki fæ rt að setja þetta 
ákvæði, með því að viða eru þar engin verklýðsfélög starfandi, enda sum staðar 
óþarflega viðam ikið að hafa sérstaka fram fa*rslunefnd.
27. og 28. gr. eru sainhljóða 7. og 8. gr. frv., sein Stefán Jóh. S tefánsson og 
Héðinn V aldim arsson flu ttu  á síðasta Alþingi, og vísast því hér til greinargerðar 
með því frv., svo h ljóðandi:

„í 8. gr. frv. eru tvæ r n ý ja r sm ábrevtingar. Ö nnur er smávægileg breyting 
á 2. m álsgr. 44. gr., er ekki þvkir ásta*ða að ræða frekar uin. Hin er auki við 
söm u fram fæ rslulagagrein  (44. g i\), þar sem lögreglustjóra er heim ilað að ú r- 
skurða um bráðabirgðahjálp  til fram fa*rsluþurfa. Hefir þetta verið gert ein- 
stöku sinnum  í Reykjavík, án þess að til þess væri skýr heim ild í fram fæ rslu- 
lögunum . Þ v k ir þvi ré tta ra  að hafa til þess ákveðna lagaheim ild.“
29. gr. frv. H örm ulegur m isbrestu r hefir löngum  verið og er enn á uppeldi



m unaðarlausra  barna, sem sveitarstjó rn ir eiga að sjá fvrir. Með þessari grein 
er v iðurkenndur ré ttu r slikra barna til eigi lakara uppeldis heldur en þess, er 
b jargálna fo re ld rar revna að veita börnum  sinum .

10. 30. gr. frv. Þessi niðurfelling sýnist ta*plega þurfa  skýringar við. V irðist það
í alla staði órétthetanlegt, að þó fólk hafi neyðzt til að fá stvrk  eða lán hjá
sveitinni, jiá sé það und ir öðrum  ré ttarfarslögum  en að rir  rík isborgarar, eða 
að það sé svipt fjárráðum  af þeim einum  ásta'ðum , að það hefir kom izt i skuld 
við sveitina.

11. 31. gr. frv. Með því að brevta 49. gr. laganna á þann hátt, sem hér er gert, er
öllum gert ja fn t und ir höfði, hvort sem þeir þiggja fram fæ rslu stv rk  og „fara
ráðlauslega með efni s ín ‘:, cins og segir í greininni, eða svalla ú t kaupi sínu, 
svo að heim ilið verður oft verr stæ tt heldur en fy rirv innu laust. Þessi takm örk- 
un  á fjárforræ ði, sem um getur í frv., v irð ist vera nægileg, enda hæ tt við, að 
ákvæðum  49. gr. verði m isbeitt.

12. 32. gr. frv. (a). Það þvk ir einsætt, að sveitarstjórnum  og öðrum , sem um  fram - 
fæ rslum ál fjalla, beri siðferðisleg og þjóðfélagsleg skvlda til að sjá vinnu- 
fæ rum  m önnum  fy rir  vinnu, í stað þess að gera m enn að. æfilöngum  stvrk- 
þegum, svo sem oft vill verða, ef um langvarandi atvinnulevsi er að ræða, sem 
drepur n iður bæði likam lega k rafta  og v iljaþrek  m anna. En sú vinna, sem 
m önnuin er fengin, verður að vera valin við hæfi hvers eins og ekki sem ó- 
fr já lsra  m anna vinna.

13. 45. gr. frv. Það virð ist með öllu ástæ ðulaust að láta fram fæ rslusku ld ir h rúgast 
upp á þá menn, sem sýnilega verða aldrei fæ rir um að greiða þær, jafnvel þótt 
heim ilishagur þeirra  batnaði svo, að þeir ga>tu kom izt af h já lparlaust, enda til 
lítillar uppörvunar fv rir stvrkþega, ef þeir eiga að rogast með m argra á ra  
skuldasúpu, vitandi það, að hver eyrir, sem viðkom andi aflaði sér fram  v fir 
b rýnustu  þarfir, vrði tekinn til læ kkunar á skuldinni.

14. 46. gr. frv. er mn n iðurjö fnun  fram fæ rslusty rksins á milli sveitarfélaganna, og 
er þar farið  eftir frv. Jóns B aldvinssonar á þinginu 1932 (þ ingskjal 159).


