
Nd. 947. Frumvarp til laga
um breytingar á lögum um tekjur bæjar- og sveitarfélaga og eftirlit með fjárstjórn
bæjar- og sveitarstjórna, nr. 69 31. des. 1937.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

1. gr.
10. gr. laganna orðist þannig:
Ríkissjóður greiðir árlega 700 þúsund krónur til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.
Gjalddagar á tillagi ríkissjóðs eru 1. júlí og 1. október ár hvert.
Fé Jöfnunarsjóðs skal geymt og úvaxtað í trvggrt lánsstofnun

2. gr.
11. gr. laganna orðist þannig:
Hlutverk Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga er:

1. Að jafna framfærslukostnað samkvæmt VIII. kafla framfærslu laga, nr. 52 12.
febr. 1940.

2. Að greiða fram úr fjárhagsörðugleikum bæjar- og hreppsfélaga samkvæmt lll.
kafla laga nr. 90 14. maí 1940, um eftirlit með sveitarfélögum.

a. Að leggja út greiðslur þær milli sveitarfélaga, sem ríkissjóður ber ábyrgð á
samkvæmt framfærslulögunum, þar til þær hafa verið endurgreiddar af því
sveitarfélagi, sem þær hafa verið inntar af hendi fyrir.



3. gr.
12. gr. laganna orðist þannig:
Árlega skal verja tekjum Jöfnunarsjóðs, að því leyti sem þörf krefur eða þær

hrökkva til, til jöfnunar á framfærslukostnaði milli bæjar- og sveitarfélaga sam-
kvæmt ákvæðum VIII. kafla framfærslulaga.

því af tekjum Jöfnunarsjóðs, sem ekki verður árlega varið til jöfnunar milli
sveitarfélaga samkvæmt framansögðu, getur ráðherra ákveðið, að fengnum tillögum
eftirlitsmanns sveitarstjórnarmálefna, að varið skuli til að greiða fram úr erfiðleik-
um sveitarfélaga, sem í fjárþröng eru.

Ráðherra getur og ákveðið, að úr .Iöf'nunarsjóði megi verja fé til hvers þess,
sem miðar að þvi að koma betra skipulagi á stjórn og framkvæmdir sveitar- og
framfærslumálefna og til að styrkja samstarf sveitarfélaga, ef fé er fyrir hendi i
r-jóðnurn.

Þá ákveður ráðherra einnig, hvort árlegum eftirstöðvum jöfnunarfjárins skuli
skipt upp milli sveitarfélaga eða þær skuli geymdar til síðari ráðstöfunar. Þegar
eftirstöðvum jöfnunarfjár er skipt milli sveitarfélaga, skal það gert í réttu hlutfalli
við árlegan kostnað þeirra af fátækraframfærslu.

4. gr.
13. .gr. laganna orðist þannig:
Félagsmálaráðherra hefur á hendi yfirstjórn sjóðsins og sér um, að hann sé

greitt á rétturn gjalddögum fé það, er sjóðnum ber.

5. gr.
14. gr. laganna orðist þannig:
Arlega skal semja reikning Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, og skal hann endur-

skoðaður af yfirskoðunarmönnum ríkisreikninganna.

0. gr.
15. gr. laganna orðist þannig:
Nánari ákvæði um starfrækslu Jöfnunarsjóðs setur félagsmálaráðherra með

reglugerð, ef hann telur þess þörf.
Kostnaður við starfrækslu sjóðsins greiðist úr honum sjálfum.

7. gr.
Fyrirsögn II. kafla laganna verði:
Um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga.

8. gr.
Fyrirsögn laganna verði:
Lög um fasteignaskatt til bæjar- og hreppsfélaga og Jöfnunarsjóð sveitarfélaga.

9. gl·.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

10. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfestingu forseta, skal færa breytingarnar inn

meginmál þeirra og gefa þau út i heild svo breytt.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er flutt eftir beiðni félagsmálaráðherra, og hafa nefndarmenn
óbundnar hendur um breytingartillögur, er fram kunna að koma. Frv. er samið af
eftirlitsmanni sveitarstjórnarrnálef'na, og fylgdi þvi frá honum svo hljóðandi grg.:
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"Árið 1932 var svo komið hér á landi misskiptingu framfærslubyrðarinnar ;\
sveitarfélögum landsins, að ekki þótt fært annað en ríkissjóður hlypi undir bagg-
ann og jafnaði að nokkru byrðar þeirra með því að endurgreiða þeim sveitarfélög-
um, CI' þyngstar byrðar báru. Var endnrgreiðslufyr irkornulag þetta byggt á efna-
hagsástæðum Í sveitarfélögunum.

Voru þá sett lög, nr. CJS 23. júní 1932, um breytingar á íátækralögunum, er lögðu
þessa kvöð á ríkissjóð. Síðar, er framfærslulögin voru sett, 1935, og er þeim enn var
breytt 1940, var þessu ákvæði haldið, og hefur ríkissjóður síðan jafnað fátækra-
framfærsluna í landinu eftir þeim reglum, sem fyrir er mælt í VIII. kafla framfærslu-
laganna. Þegar cnn kreppti að fjárhagslega fyrir sveitarfélögunum og ellitrygging-
arnar, sem í fyrstu hvíldu nær eingöngu á sveitarfélögunum, tóku til starfa, var á-
kveðið að leggja á sérstaka skatta, sem gengju að nokkru til sveitarfélaganna, og
var þetta gert með lögum nr. 71 31. des. 1937, um hráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs
og Jöfnunarsjóð bæjar- og sveitarfélaga.

Jsf'nfrnmt var þá það ár, með I. nr. 69 :n. des. 1937, settur :'1 stofn Jöfnunar-
sjóður bæjar- og sveitarfélaga og til hans lagðar kr. 700000.00 af þessum tekjum, og
hefur það síðan haldizt. Skyldi nú Jöfnunarsjóður, auk þess, sem hann jafnaði fá-
tækraframfærsluna milli sveitarfélaga, einnig jafna kostnað þeirra af eltilaunum og
örorkubótum svo og af kennaralaunum, og skyldi því fé, sem afgangs yrði árlega að
jöfnun lokinni, skipt upp milli sveitarfélaganna í réttu hlutfalli við framlög hvers og
eins sveitarfélags til þessara mála.

Þess ber nú að geta, að þú -~- 1937 ~ þegar lög þessi voru sett, var fjárhagur
sveitarfélaganna mjög þröngur, og þá var nýfarið fram kreppuuppgjör þeirra og
margvíslegar skuldatilfærslur og eftirgjafir i sambandi við það. Þá voru og eIIi-
tryggingarnar nýlega telmar til starfa og hvíldu að mestu á sveitarfélögunum.
Hámark styrks, sem .Tryggingastofnun ríkisins lagði fé á móti, var þá:

i Reykjavík kr. 900.00
- öðrum kaupstöðum 840.00
- kauptímum -- 720.00
- hreppum -~ 600.00

En framlag Tryggingastofnunarinnar var þá óákveðið og því lægra sem sveitarfé-
lögin veittu meiri elli laun, árið 1938 t. d. 27%. Hvíldi því eUiframfærslan raunveru-
lega þá enn á sveitarfélögunum með öllum þunga og fór vaxandi frá ári til árs, því
:Jð fleiri og f'leu-i sóttu um ellilaun vegna lryggingarlaganna. Voru því ákvæðin, sem
sett voru með l. nr. 69 1937, næsta eðlileg, eins og þá stóð á. Nú hefur hins vegar
mikil breyting á orðið. Ber þar fyrst að nefna, að með breytingunni á framfærslu-
lögunum 1940 var ríkissjóði gert að jafna fátækraframfærsluna alveg samkvæmt
VIII. kafla laganna, þó að upphæðin færi fram úr tillagi því, sem Jöfnunarsjóður
f ékk árlega til þessa, og hefur það farið svo tvö síðustu árin, að þær 700 þús. kr.,
sem Jöfnunarsjóður fær, hafa ekki nægt til að jafna framfærsluna. Þá er og, að
hinar miklu breytingar, sem orðið hafa á ellitryggingunum, gera það ekki einasta
óþarft, heldur beinlínis ranglátt, að sú liður sé lengur tekinn með til jöfnunar. Nú
í ár mun Tryggingastofnun ríkisins greiða 50% af ellilaunum öllum, og eru hámarks-
upphæðir mí ákveðnar þessar:

í Reykjavík kr.
- öðrum kaupstöðum .
- kauptúnum .
- hreppum .

3250.00
2980.00
2570.00
2170.00

A móti þessum greiðslum ber sveitarfélögunum nú að greiða 50%, eða annast
framfærslu hins gamla fólks að hálfu móti Tryggingastofnun ríkisins. Nú liggur
og fyrir að breyta þessu enn á þann hátt, að Tryggingastofnun ríkisins taki á sig alla
cllifrnmfærsluna, og má gera ráð fyrir, að þær breytingar komi til framkvæmda
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fljótlega. Mælir þvi allt með þvi, að þessi liður sé látinn falla burtu sem ein af grund-
vallartölunum við skiptingu jöfnunarfjárins. Svipað má segja um kennaralaunin, þar
sem sú regla er upp tekin meir og meir, að ríkið ber mestallan viðbótarkostnað við
skólahaldið, svo að ekki virðist ástæða til, að ríkið greiði auk þess verulegan hluta
af kennaralaunum þeim, sem sveitarfélaginu er ætlað að bera. ÞÓ er það ónefnt hér.
sem mestu máli skiptir frá mínu sjónarmiði, en það er, að þau sveitarfélög, sem
hafa svo mikla fátækraframfærslu, að þau ná jöfnun hennar vegna, geta, ef þessi
ákvæði eru lengur í gildi, velt % hlutum af elliframfærslu sinni yfir á Jöfnunarsjóð.

Bezt er að skýra þetta með dæmi:
Sveitarfélag hefur 50 þús. krónur í fátækraframfærslu, en meðaltalsbyrði

þess á að vera 44 þús. krónur samkvæmt útreikningi. Umframbyrði þess er þú
kr. 6000.00, - og af þeim greiðir Jöfnunarsjóður %, eða kr. 4000.00.

Nú hefur sama sveitarfélag 42 þús. krónur í heildarellilaun, en af þeim borgar
Tryggingastofnun ríkisins 50~k" eða kr. 21000.00. Verður þá byrði sveitarfélags-
ins sjálfs af ellilaunum kr. 21000.00. - Þessi upphæð kemur nú til jöfnunar í
Jöfnunarsjóði, og fær sveitarfélagið - af því það hefur náð jöfnun vegna fátækra-
framfærslu - greidda % af þessum 21 þús. krónum, eða kr. 14000.00, svo að
raunverulega borgar rfkissjóður og Tryggingastofnun ríkisins 35 þús. krónur af
því, sem sveitarfélagið notar í heildarellilaunagreiðslur. Verður hlutur þess sjálfs
þá einar 7000 krónur, eða aðeins % hluti allra ellilaunanna, en ríki og Trygginga-
stofnun greiðir % hluta.

Sé nú dæminu haldið áfram og kennaralaunum einnig bætt við hjá þessu
sveitarfélagi, en þau eru einn liðurinn, sem taka skal með samkvæmt lögum nr.
69 frá 1937, kemur þar, að af hluta sveitarfélagsins borgar ríkið þá einnig %, og
sleppur sveitarfélagið þannig að mestu við útgjöld vegna kennaralauna.

Á síðari árum hefur fjárhagur sveitarfélaganna mjög breytzt til batnaðar, og
er því óþarft eins og nú standa sakir að jafna annað en sjálfa fátækraframfærsl-
una, og eins og sýnt er fram á hér að ofan, er það beinlínis rangt að nota a. m, 1<.
ellilaun og kennaralaun sem grundvöll lengur.

Grundvöllur núgildandi framfærslulaga er sá, að ríkið jafni að mestu leyti
- eða % hlutum - þá fátækrabyrði, sem Í einhverju sveitarfélagi fer fram úr
meðaltalsframfærslubyrði á öllu landinu. Er því landið allt Í þessum skilningi
eitt framfærsluhérað.

Ætti að kippa þessu burt og hætta alveg að jafna milli sveitarfélaganna,
mundi skapast á sk.ðrnrrrurn tíma sama öngþveitið og áður var. Er því enginn
kostur þess að hætta þeirri jöfnun. Hitt sýnist nú augljóst, að taka ekkert með
við þá jöfnun annað en sjálfa framfærsluna og vera ekki að blanda þar í óskyld-
um kostnaði, liðum, sem ríkið þegar leggur tilskildan hluta á móti.

Legg ég því til, að felld verði (ll' lögum ákvæði um, að ellilaun, örorkubætur
og kennaralaun skuli tekin með við úthlutun jöfnunarfjár og fátækraframfærslan
ein jöfnuð, því að til hennar leggur rfk ið ekkert annað en þann styrk, sem gengur
til að jafna fátækrabyrðina.

Á s. l. ári nam fátækaframfærslan, ellilaun og örorkubætur og kennaralaun
samtals á öllu landinu kr. 7977413.00, og þurfti jöfnunarsjóður kr. 1082584.00
til að jafna þessa framfærslu. Fór hún þannig tæpum 400 þús. krónum fram úr
till agi ríkisins til sjóðsins.

Fátækraframfærslan ein nemur aftur á móti ekki nema kr. 3250601.00, og
hefði þurft til að jafna hana ca. 520 þús. krónur, svo að þá hefði tillagið til Jöfn-
unarsjóðs meira en nægt.

Þá vil ég enn fremur leggj a til, að upp í 11. gr. laganna verði tekið ákvæðið
um það hlutverk Jöfnunarsjóðs að greiða fram úr fjárhagsvandræðum sveitar-
félaga, sem ákveðið er í III. kafla laga nr. 90 14. maí 1940, um eftirlit með sveitar-
félögum (24. gr.), því að sú heimild hefur reynzt mjög til bóta, og hefur verið greitt
fram úr fjárhagsvandræðum margra sveitarfélaga, síðan lögin komi í gildi.
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Enn fremur er nauðsynlegt, að heimilt sé að leggja út úr Jöfnunarsjóði
greiðslur milli sveitarfélaga, sem ríkissjóður ber ábyrgð á samkvæmt framfærslu-
lögunum, en heimild til þess er hvergi til nú.
Í 3. gr. frumvarpsins eru tekin upp nánari ákvæði um, hvernig fé sjóðsins

skuli árlega varið, og er það í samræmi við þá breytingu, sem felst í 2. gr., og það,
sem nú er í lögunum. Auk þess er því þar við bætt, að ráðherra sé heimilt að
ákveða, að verja megi fé úr Jöfnunarsjóði til hvers þess, er miðar að því að koma
betra skipulagi á stjórn og framkvæmdir sveita- og framfæslumálefna og til að
styrkja samstarf sveitarfélaga, ef fé er fyrir hendi í sjóðnum,

Reynslan hefur sýnt það, að fullkomin nauðsyn er á, að komið verði betra
skipulagi á ýmislegt, er lýtur að stjórn sveitarfélaganna, og er nú nefnd starfandi
að því að endurskoða sveitarstjórnarlögin. Má sérstaklega benda á eitt atriði, sem
mikil nauðsyn ber til, að komið verði í betra horf en nú er, en það er bókhald
sveitarfélaganna, sem enn þá er, utan í kaupstöðum, í sama forminu að kalla og
því var sett 1907.

En það kostar nokkurt fé að koma þeirri breytingu í framkvæmd, og sýnist
ekki eftirstöðvum jöfnunarfjárins mundi het ur varið en til þess að greiða fyrir
slíkum nauðsynlegum umbótum, Sama er að segja um, að nauðsynlegt er að gefa
út árlega ýmsar skýrslur og annað, er sveitarfélögin varðar og nú er hvergi að fá
nema með mikilli fyrirhöfn, en þyrfti að vera aðgengilegt og tiltækt öllum, sem
við sveitarmálefni fást.

Þá er það og tillaga mín, að fyrirsögn kaflans verði breytt og hann framvegis
nefndur: Um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga, - því að það er að mínum dómi rangt
að nota orðið sveitarfélag aðeins um hreppa, -- það er samheiti bæði kaupstaða
(bæja) og hreppa. Kaupstaðir eru ekki síður sveitarfélög en hreppar.

Þá tel ég og rétt að breyta fyrirsögn laganna sjálfra. Þau heita nú: "Lög um
tekjur bæjar- og sveitarfélaga og eftirlit með fjárstjórn bæjar- og sveitarstjórna".
Með lögum nr. 90 14. maí 1940, um eftirlit með sveitarfélögum, var allur III. kafli
þessara laga numinn úr gildi, svo að nú er heiti laganna að því leyti rangt orðið.
Finnst mér og betur fara á því, að lögin verði framvegis nefnd: Lög um fasteigna-
skatt til bæjar- og hreppsfélaga og Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. -- Væri þá í fyrir-
sögn þeirra sagt, hvað þau innihalda.

Nauðsynlegt er, að flýtt verði framgangi þessara laga, vilji Alþingi hverfa að
þessu ráði, því að nú í febrúar eru skýrslur þær gerðar, sem jöfnunargjaldið er
reiknað út eftir, og verði breytingin ekk.i gerð nú, verður ríkissjóður enn þetta ár
að greiða um % milljón króna umfram jöfnunartillagið vegna ellilauna og kenn-
aralauna, eins og sýnt er fram á Iramar- í þessari greinargerð.

Frekari skýringar tel ég ekki þurfi að fylgja frá mér."
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