
Ed. 106 . Frumvarp

til laga um  lifeyrissjóð ba rnakenna ra  og ekkna þeirra.

(Eftir 2. umr. i Ed.). .

1. gr.
Stofna skal sjerstakan sjóð til að trj-ggja b a rnakennu rum , er leggja 

n iður starf sitt annaðhvort fyrir ellisakir eða vanheilsu, geym dan lifeyri, svo 
og lifeyri handa ekkjum  þeirra. Sjóðurinn s tendur undir  um sjón rikisstjórn- 
arinnar, og annast hún  reikningshald hans. Stofnfje sjóðsins er styrktarsjóður 
barnakennara ,  eins og hann verður, er lög þessi kom a lil framkvæmda.

2. gr.
Ríkisstjórnin setur reglur um  stjórn sjóðsins og skipulag hans.

3. gr.
Hver kennari, karl eða kona, sem laun tekur eftir launalögum  barna- 

kennara , skal kaupa lifeyri í sjóði þeim, sem ræðir um  i 1. gr., og verja til 
þess 7°/o af árs launum  sinum .

Iðgjöldum  skal halda eftir af þeim hluta launanna , sem barnakenn- 
ara r  fá greiddan ú r  rikissjóði.

4. gr.
Pegar barnakennari  er leystur frá starfi sinu annaðhvort  fyrir sakir 

elli eða vanheilsu, skal hann  fá greiddan ú r  s jóðnum  lifeyri, sem n em u r  25°/oo 
af sam anlögðum  öllum þeim launum , er hann  hefir greitt iðgjöld af i lifeyr- 
issjóðinn, og einum  fjórða hluta þeirra launa, sem hann  hefir greitt iðgjöld af 
i styrklarsjóð barnakennara .

Lífeyrir þessi m á þó aldrei fara fram ú r  3/< hám arkslauna þeirra, sem
kennarinn  hefir haft.

\  _
N ú er ba rnakennari  orðinn /0 ára að aldri, eða sam anlagður a ldur 

hans og þjónustutim i er 95 ár, og á hann  þá rjett á að leggja kenslustarf sitt 
n iður  og taka lifeyri sam kvæ m t lögum þessum.

Verði sú breyting gerð á fræ ðsluhjeruðum  eða skólahjeruðura, sem 
gerir stöðu kennara  óþarfa, svo að hann  verði að láta af henni endurgjalds- 
laust, og fari hann  ekki í aðra kennarastöðu, og hefir hann  þá rjett til að fá 
endurgreidd ú r  lifeyrissjóðnum, vaxtalaust og afdráttarlaust, iðgjöld þau, sem 
hann hefir greitt i sjóðinn. E f hann  kýs það heldur, mega iðgjöld hans standa 
inni i sjóðnum  þangað til h ann  er 70 ára, og fær hann  þá lifeyri sam kvæm t
1. gr. og ekkja hans sam kvæ m t 5. gr.



5. gr.
Ekkja  eftir ba rnakennara , sem hafði rjett til lífeyris eða nau t lífeyris, 

er hann  ljest, fær lífeyri u r  sjóðnum , með þeim undantekningum , sem 
segir í 7. gr.

Lifeyrir ekkju n em u r  V5 af by r junar launum  þeirrar  kennarastöðu, sem 
m aður  hennar var í, þegar h ann  Ijest, eða þeirrar, sem han n  fjekk lausn frá.

G. gr.
Rikissjóður ábyrgist greiðslu lífeyris sam kvæ m t lögum þessum, og 

greiðist hann  eftir þvi sem ákveðið verður í reglugerð þeirri, er i 2. gr. getur.

7. gr.
Ekkja eftir ba rnakennara  öðlast ekki rjett til lifeyris ur sjóðnum , ef

h ú n  hefir gifst eldra m ann i en 60 ára, eða á banasæng m anns  sins, eða eftir
að h ann  fjekk lausn frá kennarastaríi, eða ef b jónabandinu  var gersamlega 
slitið áður en m aðurinn  dó.

8. gr.
Rjettur ekkju til lifeyris fellur burt:

1. Ef ekkjan giftist af nýju.
2. Ef hún  tekur sjer bústað utanrikis án  sam þykkis stjórnar sjóðsins.
3. E f  hún  hirðir ekki Iífeyri í 3 ár  samfleytl án  þess að sanna lögmæt 

forföll.
Nú missir ekkja lifeyri af þvi að hún  hefir gifst af nýju, og á h ú n  þá

rjett á að fá h inn sam a lífeyri, ef h ú n  verður ekkja í annað  sinn.

9. gr.
Ekkill konu, sem verið hefir i kennarastöðu, hefir sam a rjett til lifeyris 

ú r  sjóðnum  sem ekkja barnakennara , með öllum  söm u takm örkunum .

10. gr. •
Með lögum þessum eru ú r  gildi num in  lög um styrktarsjóð handa 

b a rnakennurum , 9. júlí 1909, og lög um  breyting á lögum um  styrktarsjóð 
handa ba rnakennurum , 20. okt. 1913.

11. gr.
Ákvæði þessara laga gilda frá 1. jan. 1921.


