
Nd. 381. Frumvarp til laga
um að flytja fé ellistyrktaisjóða sveitar- og bæjarfélaga úr aðaldeild söfnunarsjóðs 
í útborgunardeild hans.

F lm .: Bjarni Ásgeirsson, H araldur Guðmundsson.

Ellistyrktarsjóðir bæjar- og sveitarfélaga, sem nú eru á vöxtum í aðaldeild Söfn- 
unarsjóðs íslands, skulu nú þegar, þrátt fvrir ákvæði 18. gr. söfnunarsjóðslaganna, 
flu ttir í útborgunardeild sjóðsins og falla til útborgunar 1. júlí 1939 til tryggingar- 
stofnunar ríkisins.

Söfnunarsjóðurinn greiðir ellistvrktarsjóðina með skuldabréfum, sem tryggð eru 
með 1. veðrétti í fasteignum og skuldabréfum, sem sveitar- og bæjarfélög háfa gefið 
ú t með tryggingu í eignum sínum og tekjum, eftir nánara samkomulagi við trygg- 
ingastofnun ríkisins.

G r e i n a r g e r S .
í lögum nr. 74 frá 31. des. 1937, 76. gr., er mælt svo fyrir um ellistyrktarsjóðina:
„Skal fé þeirra, ef það verður handbært, flvtjast í lifeyrissjóð íslands og ávaxt- 

ast þar, og ávallt skal stofnun sú, er ávaxtar sjóðina, greiða ársvextina að fullu“.
Stofnun sú, sem hér um getur, er Söfnunarsjóður íslands, því ellistyrktarsjóð- 

irn ir standa í aðaldeild hans.
Það er þvert ofan í fyrirmæli laga um söfnunarsjóðinn frá 10. febr. 1888, að út- 

borgaðir séu allir ársvextir af innstæðum, sem ávaxtaðar eru í aðaldeildinni. Avallt 
ber að leggja nokkuð af ársvöxtunum við innstæður þær, sem ávaxtaðar eru í þeirri 
deild. Árs árlega væru því brotin lög söfnunarsjóðsins, ef ellistyrktarsjóðirnir væru 
þar áfram  og allir ársvextirnir vitborgaðir. Það virðist því æskilegt, að sett séu lög 
um, að sjóðirnir séu fluttir úr aðaldeildinni í útborgunardeildina og þeir þannig 
látnir falla til útborgunar, enda er það í samræmi við hina tilvitnuðu grein laganna 
um alþýðutryggingar að losa ellistvrktarsjóðina ú r söfnunarsjóðnum  og flytja þá í 
lífeyrissjóðinn. Til þess að söfnunarsjóðurinn geti lagt lít í einu innstæður ellistyrkt- 
arsjóðanna, verður að heimila honum að greiða með skuldabréfum fyrir lánum úr 
sjóðnum. Enda eru þau skuldabréf góður gjaldeyrir, því vitanlegt er, að svo gætilega 
hefir verið lánað, að öll lán sjóðsins eru vel trygg.

1 skuldabréfunum eru þau ákvæði, að hvor aðili sem er hefir rétt til að segja upp 
lánunum með 6 mánaða fyrirvara.


