
Nd. 704. Frumvarp

til laga um bjargráðasjóð íslands.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Stofna skal allsherjar sjóð fyrir alla landsmenn til hjálpar i hallæri eða 

til að afstýra því. En það er hallæri, ef sveitarfjelög, eitt eða íleiri í sýslu, eða 
bæjarfjelag, verða aí náttúruvöldum svo illa stödd, að sýslufjelagið eða bæjarfje- 
lagið megnar ekki af eigin ramleik að forða mönnum og skepnum við harðrjetti 
eða felli.

Sjóðurinn skal heita bjargráðasjóður.

2. gr.
Hver maður á landi hjer, sem er fullra 20 ára, skal greiða iðgjald í bjarg- 

ráðasjóð, karlmaður 1 kr., en kvenmaður 60 aura á ári, og heitir bjargráðagjald.
Eindagi á bjargráðagjaldi er 15. dagur janúarmánaðar ár hvert fyrir það 

fardagaár, sem þá er að líða.

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

nemi 40 aurum fyrir hvern gjaldskyldan mann það ár.

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

hald bjargráðasjóðsins og geyma eignarskilriki 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 i senn.

Öllum tekjum bjargráðasjóðsins skal koma á vöxtu i Landsbankanum með 
þeim skilyrðum, sem landsstjórnin setur þvi til tryggingar, að fjeð glatist ekki og 
taka megi til þess, hvenær sem þörf gerist.

■ 5. gr.
Bjargráðastjórnin skal hafa vakandi auga á öllum hallærishæltum og 

veita landsstjórninni lið til allra framkvæmda, sem miða að því, að afstýra hallæri.
Stjórnarráðið semur reglugerð fyrir bjargráðastjórnina eftir tillögum Bún- 

aðarfjelags og Fiskifjelags íslands.

6. gr.
Stjórnarráðið, Búnaðarfjelag íslands og Fiskifjelag skulu hvert um sig velja 

einn sjóðgæslumann til 3 ára í senn. Þeir skulu rannsaka ársreikninga bjargráða- 
sjóðsins, reikningsbækur hans og eignaskilriki.



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

af yfirskoðunarmönnum landsreikninganna.

7. gr.
Hver bæjarstjórn og hreppsnefnd skal lúka bjargráðagjaldi á manntalsþing- 

um fyrir sveitunga sína, en eiga tilkall til gjaldsins hjá þeim, sem gjaldskyldir eru.

8. gr.
Nú þykir sveitarstjóm óráðlegt að heimta sama gjald af öllum, og er þá 

ijett að hún jafni bjargráðagjaldinu niður á þá, sem gjaldskyldir eru, eftir efnum 
og ástæðum, eða greiði það beint úr sveitarsjóði.

9. gr.
Hver húsráðandi skal greiða bjargráðagjald fyrir þá, sem eiga lögheimili 

hjá honum og ekki greiða útsvar, og skal svo vera, þótt gjaldinu hafi verið jafn- 
að niður samkvæmt 8. gr., en rjett á húsráðandi til endurgjalds hjá öllum öðrum 
en þeim, sem hann á fram að færa að lögum.

Nú er húsráðandi öreigi að dómi sveitarstjórnar, og á hún þá aðgang að 
gjaldanda sjálfum.

Fyrir þá, sem eru á sveitarframfæri, getur húsráðandi krafist endurgjalds 
úr sveitarsjóði.

10. gr.
Prestum og þeim öðrum, sem manntal hafa á hendi, er skylt að láta 

sveitarstjórnum i tje manntalsskýrslur til afnota við útreikning og innheimtu bjarg- 
ráðagjalda.

Gjaldskyldir eru þeir fyrir aldurssakir, sem voru fullra 20 ára um siðustu 
áramót á undan gjalddaga.

11. gr.
Bjargráðagjöld má taka lögtaki samkvæmt lögum 16. des. 1885 um lögtak 

og fjámám án undanfarins dóms eða sáttar, og hafa bjargráðagjöld sama for- 
gangsrjett i dánar- eða þrotabúi gjaldenda eins og skattar og gjöld til landssjóðs.

12. gr.
í kaupstöðum skulu bæjarfógetar, en i sveitum sýslumenn innheimta 

bjargráðagjaldið á manntalsþingum og koma þvi til gjaldkera bjargráða- 
stjómarinnar.

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

að vöxtum meðtöldum, skal vera sameign allra landsmanna.
Hins vegar skal það alt vera sjereign hverrar sýslu eða kaupstaðar, sem 

þaðan rennur i sjóðinn, að vöxtum meðtöldum.
Skrifstofukostnað bjargráðastjórnar skal gjalda af sameigninni.

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



hækka bjargráðagjaldið um tiltekið árabil, þó ekki meira en um helming hins upp- 
haflega gjalds.

Nú á sýsla eða kaupstaður sjerslakan sjóð, sem eingöngu er ætlaður til 
hjálpar i hallæri, og getur þá stjórnarráðið veitt leyfi til að lækka bjargráðagjaldið, 
ef bjargráðastjórnin mælir með því.

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

um hagnýtingu þeirrar sjereignar, sem sýslan eða kaupstaðurinn á í bjargráða- 
sjóðnum. Skal su samþykt heita bjargráðasamþykt.

Þessum bjargráðasamþyktum skal haga eflir fyrirmyndum, sem bjargráða- 
stjórnin semur, og þarf samþykki stjórnarráðsins til þess, að þær öðlist gildi, 
en leita skal áður álits bjargráðastjórnar um hvert frumvarp.

í þessum bjargráðasamþyktum má skipa fyrir um alt það, sem stjórnar- 
ráðið, eftir tillögum bjargráðastjórnarinnar, telur nauðsynlegt þvi til tryggingar, 
að bjargráðasjóðurinn komi að ijettum notum og verði ekki illa varið.

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

bjargráðasjóðnum til útbýtingar, samkvæmt bjargráðasamþykt sinni.
Ef haustbirgðir reynast svo litlar i einhveiju hjeraði, að hætt er við 

bjargarskorti fyrir menn eða skepnur, ef illa vetrar, þá má bjeraðið með leyfi 
bjargráðastjórnarinnar neyta sjereignar sinnar til að kaupa eða tryggja sjer 
varaforða, en það fje, sem þannig er notað, skal greiða aftur að fullu, en vaxta- 
laust, i bjargráðasjóðinn á ársfresti, nema það komi til útbýtingar samkvæmt 1. 
málsgrein þessarar greinar.

Nú hrekkur ekki sjereign einhvers hjeraðs til forðatryggingar eða bjálpar 
í hallæri, og má þá stjórnarráðið með ráði bjargráðastjórnarinnar veita því 
hjeraði vaxtalaust bráðabirgðalán af sameignarQe sjóðsins, gegn veði í bjargráða- 
gjaldi hjeraðsins.

Ef mikil óáran gengur um land alt og bjargráðasjóðurinn kemst i Qár- 
þröng, þá má landsstjórnin, ef bjargráðastjórnin fer þess á leit, lána bjarg- 
ráðasjóðnum fje úr landssjóði, eða útvega honum lán annarsstaðar, gegn veði í 
eigum og tekjum sjóðsins.


