
Ed. 41. Frumvarp til laga
um breyting á franifærslulögum, nr. 135 31. desember 1935.

Flm.: Sigurjón A. Ólafsson.

1. gr.
21. gr. laganna orðist þannig:
Nú er manni, sem á fram fæ rslurétt hér á landi, veittur fram fæ rslustyrkur hjá 

sendiherra íslands í Kaupmannahöfn eða hjá öðrum umboðsmönnum rikisins er- 
lendis, og skal þá greiða þann stvrk úr ríkissjóði. Sömuleiðis greiðist ú r ríkissjóði



kostnaður við heiniflutning þess styrkþega og skvlduliðs hans frá útlöndum, sem 
ofangreindir umboðsmenn annast, ef kostnaðurinn fæst ekki á annan hátt endur- 
greiddur.

2. gr.
í  stað síðari málsi. 22. gr. laganna komi: Skal ekkjan leggja fram  skriflega 

umsókn, og fylgi umsókninni skýrsla, gefin af ekkjunni sjálfri. Umsóknir þessar 
skulu vera á sérstökum eyðublöðum, er ráðunevtið sendir valdsmönnum. Heimilt 
er valdsmanni að leita um sagnar um skýrslu konunnar, ef honum þykir ástæða til.

3. gr.
26. gr. iaganna falli niður.

4. gr.
a. Á eftir fyrsta málsl. 2. málsgr. 32. gr. laganna komi nýr málsl.:

Sama rétt hefir hver einstakur fram færslunefndarm aður, er ekki vill una 
afgreiðslu nefndarinnar.

b. Aftan við sömu gr. laganna bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Skylt er fram færslunefnd að hlíta úrskurði ráðherra um ágreiningsmál, 

er til hans verður skotið, þar til þeim úrskurði kynni að verða haggað af dóm- 
stólum.

5. gr.
35. gr. laganna orðist þannig:
Ráðherra setur, að fengnum tillögum bæ jarstjórnar Reykjavíkur, sérstakar 

nánari reglur um tilhögun á framkvæmdum fram færslum ála i kaupstaðnum. 1 reglu- 
gerð þessari má ákveða um sérstaka nefnd, er úrskurði til fullnustu kæ rúr út af á- 
kvörðunum fram færslunefndar.

Kostnaður við störf þessarar nefndar greiðist að hálfu ú r ríkissjóði og að hálfu 
ú r bæjarsjóði Reykjavíkur. Þóknun til nefndarmanna ákveður atvinnumálaráðherra.

6. gr.
a. Orðin „að því levti, sem við verður komið“ í 43. gr. laganna falli niður.
b. Aftan við sömu Jagagrein bætist: Áfrýja má úrskurði barnaverndarnefnda

samkvæmt 41. og 42. gr. til ráðherra.

7- gr.
a. í stað „Innansveitarmenn“ í upphafi 2. málsgr. 44. gr. komi: Félög eða ein- 

staklingar.
b. Aftan við sömu gr. laganna bætist ný málsgr., svo hljóðandi:

Nú þykir lögreglustjóra ástæða til, að fram kominni kæru ú t af meðferð
á fram færsluþurfa, að láta í té til bráðabirgða aðstoð eða hjálp, og fellir hann
þá úrskurð þar að lútandi, enda er þá hlutaðeigandi fram færslusveit skylt að 
greiða þann kostnað, er úrskurðurinn kynni að hafa í för með sér. Áfrýja má 
úrskurði lögreglustjóra til ráðherra, en hlíta skal úrskurði lögreglustjóra, þar 
til fullnaðarúrskurður fellur.

8. gr.
1. málsgr. 53. gr. laganna orðist þannig:
Nú sýnir fram færsluþurfi mikla óhlýðni og þrjózku við sveitarstjórn, eða hann 

sökum leti, drykkjuskapar, illinda eða óknvtta eykur sveit sinni sýníleg þyngsli, 
og má þá sveitarstjórn kæra hann fvrir lögreglustjóra, og er þá heimilt að dæma 
hann í fangelsi við venjulegt fangaviðurværi í allt að 3 mánuði. Með slík inál skal 
farið sem almenn lögreglumál.



9. gr.
3. málsgr. 5$. gr. laganna orðist þannig:
Það sveitarfélag skal inna greiðsluna af hendi, þar sem barnsfaðirinn á lög- 

heimili, þegar barnsmeðlagið fellur i gjalddaga.
Ákvæði 3. mgr. tekur ekki til þeirra meðlagsgreiðslna, sem barnsm óður hafa 

verið greiddar fyrir gildistöku þessara laga.

10. gr.
2. málsgr. 59. gr. laganna orðist þannig:
Heimilt er sveitarstjórn að krefjast, að löghald verði lagt á kaup barnsföður 

eða aðrar tekjur hans til greiðslu slíkra meðlaga, og má hvort heldur er skylda 
húsbónda hans eða atvinnurekanda þann, er barnsfaðirinn starfar hjá, til þess að 
halda eftir hluta af mánaðarkaupi mannsins eða allri fúlgunni, er honum ber að 
greiða.

11. gr.
Aftan við 61. gr. laganna bætist:
Sama gildir, ef faðerni barns er fullsannað, þó ekki hafi verið kveðinn upp 

úrskurður um meðlagsskyldu föðurins áður en hann dó.

12. gr.
62. gr. laganna orðist þannig:
Nú giftist móðir barns, er meðlag hefir tekið eftir dauða barnsföður sam- 

kvæint 61. gr., eða móðir barns, sem meðlag hefir fengið frá dvalarsveit sinni að 
barnsföður lifandi, og á hún þá rétt á, að valdsmaður úrskurði henni meðlag eftir 
reglum III. kafla laga þessara, en ekki haggar það rétti dvalarsveitar barnsm óður 
til endurgreiðslu frá barnsföður eða fram færslusveit hans.

13. gr.
Aftan við 64. gr. laganna bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Þó skal allur fram fæ rslustvrkur fyrnast, þegar fjögur ár eru liðin frá  því að 

styrkþurfa var síðast veittur fram færslustyrkur, nema veð hafi verið tekið fyrir 
hinum veitta styrk.

14. gr.
65. gr. laganna orðist þannig:
Nú hefir fram færslunefnd eða hreppsnefnd ráðstafað styrkþurfa til dvalar í 

aðra sveit, með eða án meðgjafar um lengri eða skemmri tíma, og ber þeirri sveit, 
sem ráðstafaði dvöl hans, þá að annast fram færslu styrkþurfans meðan hann þarf 
á óslitnu sveitarframlagi að halda, þó aldrei skemur en 3 ár frá því er hann flutti 
í h ina nýju heimilissveit. En óslitið sveitarfram lag telst það, ef styrkþegi þiggur 
fram færslustyrk einu sinni á hverjum  tólf mánuðum.

15. gr.
1. málsgr. 67. gr. laganna orðist þannig:
Sannist það við rannsókn þessa, að sveitarstjórn fyrrverandi heimilissveitar 

styrkþegans, eða einstakir áhrifam enn í sveitarfélaginu, hafi komið því til leiðar, að 
styrkþegi flutti búferlum í aðra sveit, í þeim tilgangi að losa fyrrverandi heimilis- 
sveit hans við fram færslu stvrkþegans, skal þeirri sveit skylt að endurgreiða dval- 
arsveit hans allt, er hann eða fjölskylda hans kann að þiggja i frainfærslustyrk með- 
an hann þarf á óslitnu sveitarframlagi að halda, þó aldrei skemur en 3 ár frá því að 
styrkþeginn flutti í hina nýju heiinilissveit (sbr. siðasta málsl. 65. gr.).

16. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1938.



17. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfestingu konungs, skal færa þau inn i meginmál 

framfærslulaga, nr. 135 31. desember 1935, og gefa þau út svo breytt.

G r e i n a r g e r ð .
Frv. þetta er flutt að tilhlutun atvinnum álaráðherra, og fylgdi þvi svo hljóðandi 

greinargerð:
Við framkvæmd hinna nýju fram færslulaga hafa komið í ljós ým sir agnúar á 

þeim, og miðar þetta frum varp að því að ráða bót á þeim.
Um einstakar greinar frum varpsins skal þetta tekið fram :

Um 1. gr.
Eins og 21. gr. fram færslulaganna nú er orðuð, ættu fram færslustyrkir, veittir 

íslenzkum ríkisborgurum  af erlendum stjórnarvöldum, að endurgreiðast ú r ríkis- 
sjóði. Þetta er ekki í samræmi við alþjóðareglúr, þar sem slíkir styrkir eru ekki end- 
urgreiddir milli ríkja, og er þvi rétt að takm arka greiðsluskvldu rikissjóðs við þá 
styrki eina, sem veittir eru af umboðsmönnum íslenzka ríkisins erlendis.

Um 2. gr.
Mörgum ekkjum hefir þótt hvimleið rannsókn sú, sem fram færslunefndir hafa 

látið framkvæma á hag ekkna, sem sótt hafa um styrki með börnum  sinum. Þær 
hafa kosið, að framkvæmd yrði öðruvisi hagað um skýrslugerð um heimilisástæður 
þeirra og hagi yfirleitt, sem væri á sér minni blæ þess, að um veitingu framfærslu- 
styrks væri að ræða. Þess vegna er lagt til, að þessu verði breytt þannig, að ekkjan 
gefi lögreglustjóra skýrslu um hagi sína, sem lögreglustjóri rannsakar, eftir því sem 
honum þykir ástæða til.

Um 3. gr.
Hér er lagt til, að 26. gr. fram færslulaganna falli niður, sem ákveður, að ef ekkja 

giftist, þá falli m eðlagsúrskurðirnir sjálfkrafa úr gildi.
Ekki er ástæða til að óttast, að sveitarsjóðum verði íþvngt að ástæðulausu með 

niðurfellingu þessarar greinar, þar sem sveitarstjórnum  er að sjálfsögðu rétt að 
krefjast, að lögreglustjóri felli úrskurði ú r gildi vegna brevttra ástæðna ekkjunnar, 
samkvæmt 23. gr. laganna.

Um 4. gr.
Þarf ekki skýringa.

Um 5. gr.
Hér er lagt til að breyta 35. gr. fram færslulaganna á þann veg, að settar séu sér- 

stakar reglur um fram færslumál í Reykjavík, sem að sjálfsögðu hefir nokkra sér- 
stöðu sem höfuðborg með hart nær Vz landsmanna. Af þvi að ekki hefir verið um 
þetta sett sérstök löggjöf, virðist óhjákvæmilegt, að settar verði um það nokkuð 
ýtarlegar reglur. Sömuleiðis hefir reynslan leitt i ljós, að áfrýjun á úrskurðum  fram- 
færslunefndar hefir verið mjög seinfær, og þykir því rétt að heimila skipun sérstakr- 
ar nefndar, er úrskurði þessi mál til fullnustu.

Hinsvegar þykir sanngjarnt, að rikissjóður greiði kostnað við störf þessarar 
dómnefndar að hálfu á móti Reykjavikurkaupstað, þar sem nefndin á að inna af 
hendi störf, sem að nokkru leyti hafa verið unnin af atvinnumálaráðunevtinu.

Um 6. gr. og 7. gr.
Þurfa ekki skýringa.

Um 8. gr.
Ákvæði 53. gr. fram færslulaganna virðist vera i nokkru ósamræmi við gildandi 

réttarfarsreglur, þar sem sveitarstjórn er heimilað, með sainþykki lögreglustjóra, að



leggja refsingu á styrkþega fyrir vfirsjónir þær, er í greininni getur. Það virðist rétt, 
að dómur gangi um, hvort refsivert hrot hefir verið framið, og er greininni brevtt í 
samræmi við það.

Um 9. gr.
Samkvæmt 3. mgr. 58. gr. skal það sveitarfélag inna meðlagsgreiðslu af hendi, 

þar sem barnsfaðirinn á lögheimili, þegar greiðslunnar er krafizt, og getur barns- 
móðir því í vissum tilfellum haft áhrif á það, hvaða sveitarfélag verður greiðslu- 
skylt. E r því réttara og öruggara, að það sveitarfélag sé greiðsluskylt, þar sem barns- 
faðirinn á lögheimili á gjalddaga meðlagsins.

Um 10. gr.
Hér er lagt til, að upphaf 2. mgr. 59. gr. verði þannig: „Heimilt er sveitarstjórn 

að krefjast, að löghald verði lagt á kaup barnsföður“ o. s. frv., í stað þess, að nú er 
svo að orði kveðið, að „Heimilt er sveitarstjórn að leggja löghald á kaup barnsföð- 
u r“ o. s. frv., sem mætti skilja þannig, að sveitarstjórn gæti sjálf, án atbeina fógeta, 
lagt löghaldið á, sem að sjálfsögðu hefir ekki verið tilætlunln.

Um 11. gr.
Þarf ekki skýringa.

Um 12. gr.
Með hæstaréttardómi var 62. gr. fram færslulaganna skýrð á nokkuð annan veg 

en gert hafði verið í framkvæmd sumstaðar, og var með þeim dómi einnig haggað 
framkvæmd, sem verið hafði um skeið i sambandi við greiðslu á meðlögum til barns- 
mæðra, er gifzt höfðu öðrum en barnsfeðrum sínum. Þvkir því nauðsyn til bera að 
setja um þetta nýjar reglur, og er eðlilegast að fvlgja reglunni i III. kafla laganna, 
um styrk með börnum ekkna.

Um 13. gr.
Til þess að hvetja menn til sjálfsbjargar þvkir rétt að láta allan framfærslu- 

styrk fyrnast, þegar fjögur ár eru liðin frá því að stvrkþurfa var síðast veittur fram- 
færslustvrkur, það er að segja lögbjóða hér almenna fvrningarfrestinn.

Um 14. gr.
í  65. gr. eru ákveðin viðurlög við þvi, ef sveitarstjórn ráðstafar styrkþega til 

dvalar í aðra sveit í þeim tilgangi að losna við fram færslu hans, og þykir rétt að 
kveða nánar á um þessi viðurlög með því að ákveða, að sú sveit, sem ráðstafar styrk- 
þeganum, skuli ávallt annast fram færsluna fyrstu 3 árin eftir flutning styrkþegans, 
þótt hann hafi ekki verið á óslitnu sveitarframfæri þann tíma.

Þá er skýrt i greininni, hvað skuli teljast óslitið sveitarfrainlag, og virðist rétt, 
þar sem hér er um óréttmætan tilgang að ræða, að binda það við stvrkþágu einu 
sinni á hverjum 12 mánuðum.

l-m 15. gr.
Hér eru ákvæði 67. gr. færð til samræmis við ákvæði 65. gr„ enda verður í fram- 

kvæmdinni tæpast hægt að greina á milli þeirra tilvika, sem falla undir þessar grein- 
ar hvora um sig.

Um 16. gr. og 17. gr.
Þurfa ekki skýringa.


