
Ed. 22. Frumvarp til laga
iiin breyling á framfærslulöguni, nr. 52 12. febr. 1940.

F lm .: B rynjólfur Bjarnason, Steingrímur Aðalsteinsson.

1. gr.
a. 1. málsgr. 51. gr. laganna orðist svo:

Sveitarstjórn skal, svo sem auðið er, sjá v innufæ rum  fram fæ rsluþurfum  fyrir  
viðunanlegri vinnu, sem gerir þeim fært að sjá heimili sínu farborða, enda sé hún 
greidd samkvæmt taxta verkalýðsfélags eða með venjulegu kaupgjaldi á staðnum.

Skvlt er fram fæ rsluþurfa  að taka þá vinnu, sem sveitarstjórn hefur vísað 
honum  á, nema hann  hafi fram hærilegar ástæður til neitunar, svo sein: 1) að 
hann Jioli ekki vinnuna samkv. læknisvottorði, 2) að heimilisástæður hamli þvi, 
að hann geti sótt vinnu langt frá heimilinu, 3) að vinnan sé ekki í hans fagi, ef 
um fagfólk er að ræða, 4) að atvinnan sé svo léleg eða skammvinn, að hún nægi 
ekki til lífsframfæris, en geti hins vegar orðið til þess, að hann  verði af betri vinnu 
annars  staðar.

b. 1 stað orðanna í 2. málsgr. söniu lagagr.: „á sania hált getur framfærslusveit 
s tyrkþega“ komi: Sveitarstjórn getur látið barnsföður.

2. gr.
Bráðabirgðaákvæði laganna falli niður.

3. gr.
Lög Jiessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

51. greinin, i þvi l'ormi sem hún mi er í, var sett inn i frainfærslulögin með sam- 
þykkt Alþingis 1939. Samkvæmt henni geta sveitarstjórnir sent styrkþega hvert sem 
er, í livaða vinnu sem þeim þóknast, við þau kjör og með því kaupi, sem þær sjálfar 
ákveða. Jafnvel læknisvottorð uin, að viðkomandi þoli ekki vinnuna, er hægt að hafa 
að engu. Samkvænit þessum ákvæðum er hægt að taka upp liina illræmdu sveitar- 
flutninga i nýrri mynd. Þetta lagafvrirmæli var sett á þeim tímum, sem valdhafarnir 
töldu sig þess um konm a að beita slíkum aðferðum, Jiað var þá t tu r  í víðtækum fyrir- 
a 'tlunum uin að þrengja kosti a lþýðnnnar í landinu. Nú er ástandið svo breytt, að ekki 
er hægt að beita fólkið slíkuin tökuin eins og sakir standa. Spurningin er þá, hvort 
Jj.að er vilji AlJiingis, að slíkar aðferðir verði af tur  teknar upp, Jiegar tækifæri gefst til 
að beita þeim.

Með tillögu þessari er gerð tilraun  til að afiná einn versta s inánarblettinn ú r  ís- 
lenzkri löggjöf.

Bráðabifgðaákvæðið frá 1939 um nefnd Jiá, sem rík isstjórnin  skvldi skipa, „eftir 
tilnefningu þriggja stærstu þingflokkanna, . . .  er hafi nieð hönduin fram kvæm dir og 
ráðstafanir ti! framleiðslubóta og a tv innuaukningar",  er lagl til, að verði fellt niður. 
E r það hvort tveggja, að ákvæði þetta er með öllu úrelt, enda á það ekki heima í þess- 
uin lögum.


