
Ed. 191. Frumvarp

til laga um hallærisvarnir.

Flutningsmenn: Guðjón Guðlaugsson, Jósef J. Björnsson, 
H. J. Kristófersson.

1. gr.
Það er upphaf þessara laga, að stofna skal allsherjar sjóð fyrir alla lands- 

menn til hjálpar i hallæri, er hlýtst af hafís, eða eldgosum, eða öðrum stórfeld- 
um orsökum.

Sjóðurinn skal heita hallærissjóður.

2. gr.
Hver maður á landi hjer, karl eða kona, sem er fullra 18 ára, skal greiða 

iðgjald i hallærissjóð, 1 krónu á ári, og heitir hallærisgjald.
Þó eru undanþegnir þessari gjaldskyldu:

a, Þeir, sem njóta sveitarstyrks.
b, Þeir, sem fyrir ómaga eða ómögum eiga að sjá sem og þeir, er fyrir heilsu- 

brest, eða af öðrum ósjálfráðum ástæðum eigi geta unnið fyrir kaupi, ef 
þessir menn hvorirtveggja að áliti hreppsnefndar eru fyrir fátæktar sakir ekki 
færir um að greiða gjaldið, enda greiði ekkert aukaútsvar.

c. Þeir, sem sæta hegningarvinnu.

3. gr.
Hallærissjóðinn skal styrkja á hverju ári með tillagi úr landssjóði, er 

nemi 50 aurum fyrir hvern gjaldskyldan mann það ár.



4. gr.
Þessir menn skulu vera i hallærisvarnastjórn, og hafa á hendi reiknings- 

hald hallærissjóðsins og geyma eignarskilríki hans: Forstjóri atvinnumálaskrif- 
stofu stjórnarráðsins, formaður Búnaðarfjelags íslands og annar maður, sem það 
fjelag kýs á búnaðarþingi til 6 ára í senn, formaður Fiskifjelags íslands og ann- 
ar maður, sem það fjelag kýs á fiskiþingi til 6 ára í senn.

Öllum tekjum hallærissjóðsins skal koma á vöxtu í Landsbankanum.

5. gr.
Hallærisvarnastjórnin skal bafa vakandi auga á öllum hallærishættum og 

veita landsstjórninni lið til allra framkvæmda, sem miða að þvi, að afstýra hallæri.
Stjórnarráðið semur reglugerð fyrir hallærisvarnastjórnina eftir tillögum 

Búnaðarfjelags og FiskiQelags íslands.

6. gr.
Búnaðarfjelag íslands og Fiskifjelag skulu hvort um sig kjósa einn sjóð- 

gæslumann til 3 ára i senn. Þeir skulu rannsaka ársreikninga hallærissjóðs- 
ins, reikningsbækur hans og eignaskilríki.

Stjórnarráðið setur reglur fyrir sjóðgæslumennina.
Reikninga hallærissjóðsins skal jafnan leggja fyrir alþingi endurskoðaða 

af yfirskoðunarmönnum landsreikninganna.

7. gr.
Hreppsnefndir skulu fyrir lok janúarmánaðar ár hvert semja skrá um alla 

þá, er gjaldskyldir eru i hreppnum til ballærissjóðs. í kaupstöðum semja 3 menn, 
er bæjarstjórnin kýs.úr sínum flokki, skýrslur þessar. Á skrána skulu þeir sett- 
ir, er lögheimili hafa i kaupstaðnum eðu hreppnum hinn 1. janúar; sje vafl um 
heimilisfang manns, skal hann settur á skrá í þeim kaupstað eða hreppi, þar sem 
hann dvelur um áramótin. Á skrána skulu þeir settir, sem eru fullra 18 ára hinn
1. janúar. Skráin skal rituð á prentuð eyðublöð, er stjórnarráðið útbýtir.

Lögreglustjórinn i Reykjavík og hver prestur, að þvi er prestakall hans 
snertir, er skyldur til að láta nefndum þessum í tje skýrslur þær, er nauðsyn 
krefur, úr manntalsskýrslunum í Reykjavik og sálnaregistrunum annarsstaðar.

8. gi.
Auk þess sem gjaldendur eiga að greiða gjöld sin til hallærissjóðsins hver 

fyrir sig, þá eru menn og skyldir til aö leggja fram gjöldin fyrir aðra svo sein 
nú segir:
a, Kvongaðir menn eiga að inna af hendi hallærisgjald fyrir konur sinar, meö- 

an bjónabandinu er ekki slitið að lögum, enda sjeu þau til heimilis í sama 
hreppi.

b. Foreldrar og fósturforeldrar eiga að inna af hendi hallærisgjald fyrir börn sín 
og uppeldisbörn, sem vinna hjá þeim, eru á þeirra vegum eöa þeir kosta 
til náms. •

c, Húsbændur eiga aö greiða hallærisgjald fyrir hjú sin og annað þjónustufólk 
sitt.



d, Iðnaðarmenn eiga að greiða hallærisgjald fyrir starfsmenn (iðnnema og 
sveina) sina.

e, Kaupmenn, verzlunarstjórar og aðrir verkveitendur eiga að greiða hallæris- 
gjald fyrir þá, sem eru í fastri þjónustu hjá þeim, ef þeir ekki sjálfir eiga 
heimili forstöðu að veita.

f, Húsráðendur eiga að greiða hallærisgjald fyrir lausamenn og lausakonur, 
sem hjá þeim hafa lögheimili síðasta vistarár, svo og fyrir húsmenn, sem 
ekki hafa húsnæði út af fyrir sig.

Nú eru þessir menn öreigar, að áliti hreppsnefndar eða bæjarstjórnar, og 
fellur þá niður skylda þeirra til að greiða hallærisgjaldið fyrir aðra, sem þá 
skulu sjálfir greiða gjaldið. Þeir, sem greiða hallærisgjald fyrir aðra, hafa rjett 
til þess, að telja þau þeim til skuldar, sem gjaldskyldir eru, svo og til að halda 
gjaldinu eftir af kaupi þeirra eða launum.

9. gr.
Skrár þær, er gerðar hafa verið um gjaldskyldu manna til hallærissjóðs- 

ins, skulu liggja almenningi til sýnis frá 1. til 7. dags febrúarmánaðar ár hvert, 
á einhverjum hentugum stað í hreppnum eða kaupstaðnum, og skal auglýst með 
viku fyrirvara, hvar skrárnar verði lagðar fram.

10. gr.
Nú álitur einhver, að maður sje ranglega talinn á skránni eða einhverj- 

um ranglega slept þar, og skal hann þá innan 15. dags febrúarmánaðar koma 
fram með mótbárur sínar eða kröfur í þessu efni til hlutaðeigandi hreppsnefndar 
eða bæjarstjórnar, er leggur úrskurð á þær innan hálfs mánaðar þar frá.

Urskurðinum má skjóta til sýslumanns innan 15. dags marsmánaðar til 
fullnaðarúrskurðar.

Síðan skulu skýrslurnar sendar hlutaðeigandi sýslumanni eða bæjarfógeta 
innan 15. dags aprílmánaðar.

Nú hefur sami maður vcrið settur á skrá i tveimur sveitarfjelögum og 
goldið á báðum stöðum, og hefur hann þá rjett til að fá annað gjaldið endur- 
goldið hjá innheimtumanni.

11. gr.
í kaupstöðum skulu bæjarfógetar, en í sveitum sýslumenn innheimta 

hallærisgjaldið á manntalsþingum og koma þvi til gjaldkera hallærisvarnar- 
stjórnarinnar. Innheimtumenn fá 2°/o fyrir gjaldheimtuna.

12. gr.
Hallærisgjöld má taka lögtaki samkvæmt lögum 16. des. 1885 um lögtak 

eða fjárnám án undanfarins dóms eða sáttar, og hafa hallærisgjöld sama for- 
gangsrjett í dánar- eða þrotabúi gjaldenda eins og skattar og gjöld til landssjóðs.

13. gr.
Alt það fje, sem rennur úr landssjóði i hallærissjóðinn, samkvæmt 3. gr., 

skal vera sameign allra landsmanna.



Hins vegar skal það alt vera sjereign hverrar sýslu eða kaupstaðar, sem 
þaðan rennur í sjóðinn.

Skrifstofukostnað hallærisvarnastjórnar skal gjalda af sameigninni.

14. gr.
Stjórnarráðið getur veitt sýslunefndum og bæjarstjórnum heimild til að 

hækka hallærisgjaldið um tiltekið árabil, þó ekki upp úr 2 kr. á gjaldanda.
Nú á sýsla eða kaupstaður sjerslakan sjóð, sem eingöngu er ætlaður til 

hjálpar í hallæri, og getur þá stjórnarráðið veitt leyfi til að lækka hallærisgjaldið, 
ef hallærisvarnastjórnin mælir með þvi.

15. gr.
í hverri sýslu skal sýslunefnd, en í kaupstað bæjarstjórn, gera samþykt 

um hagnýtingu þeirrar sjereignar, sem sýslan eða kaupstaðurinn á í hallæris- 
sjóðnum. Skal sú samþykt heita hallærissamþykt.

Þessum hallærissamþyktum skal haga eftir fyrirmyndum, sem hallæris- 
varnastjórnin semur, og þarf samþykki stjórnarráðsins til þess, að þær öðlist 
gildi, en leita skal áður álits hallærisvarnastjórnar um hvert frumvarp.

í þessum hallærissamþyktum má skipa fyrir um alt það, sem stjórnar- 
ráðið, eftir tillögum hallærisvarnastjórnarinnar, telur nauðsynlegt því til trygg- 
ingar, að hallærissjóðurinn komi að rjettum notum og verði ekki illa varið.

16- gr.
Ef hallæri ber að höndum, á hvert hjerað tilkall til sjereignar sinnar í 

hallærissjóðnum.
Nú hrekkur ekki sjereign einhvers hjeraðs til hjálpar í hallæri, og má þá 

stjórnarráðið með ráði hallærisvarnastjórnarinnar veita því hjeraði bráðabirgða- 
lán af sameignarfje sjóðsins, gegn veði í hallærisgjaldi hjeraðsins.

Ef mikil óáran gengur um land alt og hallærissjóðurinn kemst i fjár- 
þröng, þá má landsstjórnin, ef hallærisvarnarstjórnin fer þess á leit, lána hall- 
ærissjóðnum Qe úr landssjóði, eða útvega bonum lán annarsstaðar, gegn veði í 
eigum og tekjum sjóðsins.


