
Ed. 154. Nefndarálit [37. mál]
um frv. til laga um forfallahjálp húsmæðra.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Frv. það, sem hér um ræðir, var borið fram á síðasta þingi. Vannst þá ekki tími
til að afgreiða það. Og með því að hér var um nýmæli að ræða, þótti ekki rétt að lög-
festa það fyrr en tækifæri hefði gefizt til nánari athugunar á málinu'. Hefur málið
nú verið rætt ýtarlega í nefndinni á nokkrum fundum. Nefndinni er ljóst, að at-
vinnu hættir landsmanna hafa tekið slíkum breytingum á síðari tímum, að heimilum
í bæjum og byggðum stendur nokkur voði af, ef ekkert er afhafzt. Heimili, sem
áður áttu þess kost að velja sér vinnufólk, bæði vetur og sumar, standa nú frammi
fyrir þeirri staðreynd, að ógerningur er að fá nokkra aðstoð, hvað mikið sem við
liggur og hvað sem í boði er. Á fjölda heimila hvíla heimilisstörfin á húsmóðurinni
einni, og enginn er til að taka við, ef starfskraftar hennar bila eða hún verður að láta
af störfum um tíma af öðrum ástæðum. Má geta nærri, hvaða voða þetta getur valdið,
einkum ef um er að ræða afskekkt heimili, sem fjöldi ungbarna er á og til við-
bótar ef til vill sjúklingar, sem þarfnast fullrar umönnunar. Það er því fullkomlega
tímabært, að slík aðstoð sem frv. gerir ráð fyrir verði látin í té ·fyrir milligöngu
sveitarfélaganna og með aðstoð frá ríkinu. Hins vegar þótti nefndinni rétt að leggja
til, að gerðar yrðu nokkrar breytingar á frv. Er meginbreytingin fólgin í því að tak-
marka framlög ríkissjóðs við ákveðna upphæð, og hefur verið rætt um það atriði
við fjármálaráðherra, sem fallizt hefur á þá breytingu fyrir sitt leyti.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Sveitarstjórnum og sýslunefndum er heimilt að ákveða, að setja skuli á fót
í umdæmum þeirra heimilishjálp í viðlögum samkvæmt lögum þessum. Hlutverk
hennar er að veita hjálp á heimilum, þegar sannað er með vottorði læknis eða



ljósmóður eða á annan hátt, sem aðilar taka gilt, að hjálparinnar sé þörf uni
stundarsakir vegna sjúkdóma. barnsburðar, slysa, dauðsfalla eða af öðrum
óviðráðanlegum ástæðum, sem kunna að setja heimili í hættu.

2. Við 2. gr. Í stað orðanna: "skuli tekin upp forfallahjálp til húsmæðra" komi:
skuli kornið á fót heimilishjálp í viðlögum.

3. Við 3. gr. Greinin fellur niður.
4. Við 4. gr. (verður 3. gr.). Greinin orðist svo:

Framkvæmd heimilishjálpar má fela sérstakri nefnd, sem sveitarstjórn eða
sýslunefnd kýs, og skal að minnsta kosti ein kona, er hefur þekkingu á heimilis-
störfum, vera í nefndinni. Heimilt er enn fremur að fela framkvæmd heimilis-
hjálpar sjúkrasamlögum, kvenfélögum eða sérstakri stofnun undir yfirstjórn
hlutaðeigandi sveitarstjórnar eða sýslunefndar.

5. Við 5. gr. (verður 4. gr.). Greinin orðist svo:
Heimilishjálp veitist gegn endurgjaldi samkvæmt gjaldskrá, er sveitarstjórn

eða sýslunefnd setur og ráðherra staðfestir. Heimilt er sveitarstjórn eða sýslu-
ncfnd að gefa eftir hluta af greiðslu fyrir veitta heimilishjálp eða fella greiðslu
alveg niður, þegar efnalítið fólk á í hlut eða aðrar sérstakar ástæður til slíkrar
ívilnunar eru fyrir hendi.

6. Við 6. gr. (verður 5. gr.). Greinin orðist svo:
Heimilt er sveitarfélögum að gera með sér samning um sameiginlega heimilis-

hjálp í umdæmum sínum.
7. Við 7. gr. (verður 6. gr.). Greinin orðist svo:

Á þeim tímum, sem húsmæðraskólarnir starfa, skulu þeir halda uppi kennslu,
ef húsrúm og aðrar aðstæður leyfa, til leiðbeiningar konum, sem taka vilja að
sér að stunda heimilishjálp samkvæmt lögum þessum. Fer um kostnað við
kennslu í þeim greinum á sama hátt og annan rekstrarkostnað húsmæðraskól-
anna.

8. Við 8. gr. Greinin fellur niður.
9. Við 9. gr. (verður 7. gr.). Greinin orðist svo:

Ríkissjóður endurgreiðir :Ys hluta af halla þeim, sem sveitarsjóðir og sýslu-
sjóðir kunna að verða fyrir af starfsemi heimilishjálpar, þó eigi yfir 100 þús. kr.
á ári.

Þegar reikningar hvers starfsárs eru að fullu uppgerðir og endurskoðaðir,
skal senda þá félagsmálaráðuneytinu, sem úrskurðar hluta ríkissjóðs til greiðslu
á hallarekstri sveitarfélaganna. Nægi ekki framlag ríkissjóðs samkvæmt fyrir-
mælum þessara laga til þess að greiða að fullu :Ys hluta af sameiginlegum rekstrar-
halla sveitarfélaganna, ber að greiða sveitarfélögunum hallann hlutfallslega mið-
að við framlagið.

10. Við 10. gr. Greinin fellur niður.
11. Fyrirsögn frumvarpsins orðist svo:

Frumvarp til laga um heimilishjálp í viðlögum.
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