
41. Frumvarp

til laga um  ekkjutrygging em bæ ttism anna.

(Lagt fyrir Alþingi 1919).

1. gr.
Skylt e r hverjum  em bæ ttism anni, sem  laun  teku r eftir a lm ennum  

launalögum  og kvæ nst hefir yngri en 50 ára, að tryggja ekkju sinni lifeyri, 
e r ekki sje m inni en V® af b y rju n arlau n u m  þess em bæ ttis, e r h an n  á hverjum  
tim a situ r i, eða kaupa lifsábyrgð, er sje ja fnhá  og þreföld árslaun in .

Ákvæði þessarar greinar taka þó ekki til þeirra, e r sitja í em bæ ttum ,
þegar lög þessi kom a i gildi, og eldri eru  en 50 ára.

2. gr.
Lifeyri eða lifsábyrgð sam kvæ m t 1. gr. skal kaupa bjá einhverju  þvi 

lifsábyrgðarfjelagi, e r landsstjórn in  tek u r gilt. Skylt er og hverjum  em bæ ttis- 
m anni að hlita þeim  ákvæ ðum , er fjá rm álaráðherra  se tu r til tryggingar þvi, 
að tryggingarfjeð kom i ekkju  hans að no tum , og um  greiðslu á iðg jö ldum  
fyrir lifsábyrgðina.

3. gr.
E m bæ ttism annsekkja, sem  lifeyris ný tu r sam kvæ m t 1. gr., ný lu r enn 

frem ur ú r  ríkissjóði árlega Vi« af föstum  lágm arkslaunum  em bæ ttis þess, er
m aður hennar hafði, e r hann  Ijest. Til fastra launa  i þessu sam bandi skal
telja h lunn ind i þau , er talin  eru fylgja em bæ ttinu  i launalögunum .

Auk þess getu r konungur i viðbót við lífsfje þetta  veitt ekk junn i 50 til 
100 kr. árlegan uppeldisstyrk  handa hverju  barn i h en n ar og m anns þess, er 
h ú n  n ý tu r lífeýris eftir, þangað til b arn ið  er fu llra 16 ára. Skilyrði fyrir við- 
bót þessari e r það, að ekkjan verði talin  þurfa styrksins til að veita bö rnun- 
um  sæm ilegt uppeldi.

4. gr.
R jettur til lifljár eftir 3. gr. fellur bu rtu :

1. ef ekkjan giftist a f nýju.
2. ef hún  teku r sjer bústað u tanrík is án  sam þykkis konungs. .



3. ef h ú n  h irð ir ekki lifljeð i 3 á r  sam fleytt, án  þess að sanna lögm æt forföll.
4. ef hún  verður dæ m d sek um  einhvern  verknað, er að alm ennings áliti er 

ósæm ilegur.
E r  ekkja m issir eftirlaun af því að hún  hefir gifst a f nýju, á hún  rjett 

á að fá hið sam a líflje, ef hún  verður ekkja i annað  sinn.

5. gr.
F öðurlausum  og m óðurlausum  b ö rn u m  þeirra  em bæ ttism anna, er laun  

eiga að taka eftir launalögunum , gétur ko n u n g u r veitt hverju  Um sig 100 til 
200 kr. uppeldisstyrk árlega, að svo m iklu  leyti og svo lengi sem þau þurfa 
og eru þess makleg, þó ekki lengur en þangað til þau eru  16 ára.

6. gr.
E kk ju r, sem rjett eiga til hæ rri eftirlauna eftir eldri lögum  en líffjeð 

nem ur sam kvæ m t 3. gr., halda þeim  rjetti.

7. gr.
Opið brjef 31. m ai 1855 um  skyldu em bæ ttism anna til að sjá ekkjum  

sinum  borgið m eð fjárstyrk eftir sinn dag, lög nr. 28, 20. okt. 1905, um  við- 
auka við nefnt opið brjef, og lög nr. 49, 16. nóv. 1907, um  skyldu presta 
til að kaupa ekkjum  sinum  lífeyri, eru ú r  gildi num in .

A t h u g a s e m d i r  v i ð  þ e t t a  f r u m v a r p .

Frum varpið er borið upp samhliða launalagafrum varpinu, og er að miklu 
bygt á sam skonar frumvarpi launam álanefndarinnar. Petta frum varp er frábrugðið 
frumvarpi nefndarinnar i þvi, að nefndin gerði ekki ráð fyrir neinni greiðslu úr 
landssjóði til ekkna embættism anna eða barna þeirra. Það verður nú og að við- 
urkenna það, að það væri eðlilegast, ú r þvi horfið er frá þvi að láta embættis- 
menn fá ettirlaun ú r ríkissjóði, að þá eigi ekkjur eða m unaðarlaus börn embætt- 
ismanna ekki beldur beimting þesskonar fjárgreiðslu af almannafje. En reynsla 
hinna siðustu ára hefir sýnt það, að Alþingi hefir verið mjög fúst á að veita 
ekkjum embættism anna viðbótareftirlaun ú r landssjóði, eða eftirlaun, þótt þær hafi 
ekki haft eftirlaunarjett. Eftir þeirri reynslu virðist m iklu betra, að það sje lög- 
mælt hver þessi styrkur skuli vera, þvi að annars verður hann fremur af handa 
hófi, og máske, þegar til lengdar lætur, ekki öllu ódýrari landssjóði. Auk þess má 
taka það fram, að laun embættism anna eru ekki svo há og munu eflaust um 
langan aldur ekki verða svo há, að sá afgangur verði af, að ekkjur þeirra yfir- 
leitt eigi ekki við þröng kjör að búa, jafnvel þótt þeim sje trygður einhver lif- 
eyrir af m önnum þeirra. Þess vegna má væntanlega treysta þvi, að þær og börn 
þeirra verði jafnan látin njóta einhvers styrks úr rikissjóði, svo að þær komist 
ekki á vonarvöl.

Hvað Iíffje handa ekkjum og styrkur handa m unaðarlausum  börnum  eftir 
þessu frum varpi mundi kosta landssjóð, er ekki auðið að segja, vegna þess að 
skýrslur um hlutfalHð milli em bættism annatölunnar annars vegar og tölu ekkna og



m unaðarlausra barna hins vegar vantar alveg fyrir ýmsa embættismannaflokka, 
sem nú kæmi til greina eftir launalagafrum varpinu, og eru ófullkom nar eða eigi 
nægilega víðtækar að þvi er snertir þá embættismenn, er bafa notið eftirlauna 
fyrir sig, ekkjur sinar og börn. Nokkra hugm ynd m á þó gera sjer um þelta, ef 
bygt er á útreikningi Launam álanefndarinnar og áætlun um þetta efni, sbr. sjer- 
staklega nefndarálit hennar á bls. 140—141. Geri m aður ráð fyrir alt að 100°/« 
hækkun frá þvi sem þar er áætlað, bæði vegna fjölgunar em bætlism anna, er 
ekkjur þeirra njóta þessara hlunninda, og hæ kkunar launanna, þá mætti áætla 
útgjöld þessi um  50000 til 60000 kr. á ári.

Nú er eftirlauna og styrktarfje eftir fjárlagafrum varpinu fyrir árin 1920 og 
1921 áætlað um 75000 kr. um árið, og þótt eitthvað yrði veitt í liku skyni öðr- 
um en embættism annaekkjum  og börnum  þeirra, þá m undi þessi fjsrveiting að 
minsta kosti ekki þurfa að hækka, þótt lagafrum varp þetta yrði sam þykt ásam t 
frumvarpinu um ellitrygging, nema máske um stutt árabil, meðan hið nýja 
skipulag væri að koma i gang. Hins vegar sparaði rikissjóður þá ekki meira fje 
við það að losast við að greiða embæltism önnum  eftirlaun heldur en bætist við 
styrktarfjeð til embættisekkna og barna þeirra, vegna þess að rjettur á þessu 
styrktarfje er látinn ná til allra starfsm anna rikisins.

í frum varpinu er fje það, er em bættism aður tryggir ekkju sinni, nefnt
lifeyrir, en styrkur úr rikissjóði liffje.

Um einstakar greinar frum varpsins þykir eigi þörf að fjölyrða. 1., 2. og
7. gr. svara til frum varps Launam álanefndarinnar, en 3 . - 6 .  gr. til ákvæða nú-
gildandi eftirlaunalaga frá 4. m ars 1904, um eftirlaun ekkna og styrks til mun-
aðarlausra barna embættism anna.


