
Ed 54. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919 [Yfirsetukvennalöy].

Fiu tn ingsm aður:  Halldór Steinsson.

1. gr.
í stað 4.—8. málsgreinar 1. gr. laga nr. 76, 28. nóv. 1919: »Launin í

b v e r j u ..............b ám ark i  launa sinna« kem ur:
í þeim um dæ m um , þ a r  sem rikissjóður borgar launin  að bálfu móti 

sýslusjóði, eru launin 400 kr., en bæ kka 3. bvert ár um 50 kr., upp i 700 kr.
t þeim um dæ m um , þ a r  sem bæjarsjóður borgar öll launin, eru þau  1200 

kr., en hæ kka 3. hvert ár um 100 kr., upp i 1500 kr. Auk þess skal ljósmæðrum 
sjeð fyrir ókeypis sima.

Á laun |þessi er greidd dýrtiðaruppbót eftir söm u reglum, sem gilda um 
starfsmenn ríkisins.

2. gr.
í stað 2. gr. laganna kem ur: 
í  stað 5. gr. kem ur:
í*ær ljósmæður, sem starfað hafa í full 10 ár samfleytt, en verða þá vegna 

sjúkdóms eða annara  lögmætra forfalla að láta af starfi sínu, fá eftirlaun, er nema 
J/ 3 af launum  þeirra, og þær, sem starfað bafa 15 ár eða lengur, fá helming launa. 
Á eftirlaun þessi greiðist dýrtiðaruppbót.

' G r e i n a r g e r ð .

Sem greinargerð fyrir frv. þessu læt jeg mjer nægja að tilfæra eftirfarandi 
kafla ú r  brjefi til Alþingis frá Ljósmæðraíjelagi íslands, dags. 10. þ. m.:

»Sam kvæmt yfirsetukvennalögunum frá 22. okt. 1912 fengu sk ipaðar ljós- 
m æ ður kr. 70,00 i árslaun, ef 300 m anns  eða m inna voru i um dæmi, og skyldu 
launin  hæ kka  um kr. 5,00 fyrir hverja fulla 5 tugi m anns,  sem fram yfir voru 
300, upp i kr. 500,00. Samkv. 7. gr. sömu laga skyldi Ijósmóðir fá kr. 5,00 fyrir 
að sitja yfir og 1 kr. fyrir hvern  dag, sem h ú n  dveldi bjá sængurkonunni, nema 
þ an n  dag, er bú n  tók á móti barn inu , en 50 aura  fyrir hverja vitjun i kaupstað 
eða kaup tún i,  þ a r  sem Ijósmóðir bjó.

Þessum launakjörum  Ijósmæðra var að nokkru  breytt með lögum um
breyting á áðurnefndum  lögum frá 1912, nr. 76, 28. nóv. 1919, er gengu í gildi
1. jan. 1920. Samkv. þeim lögum eru launakjörin  þessi:

L aunin  skulu  greidd að bálfu úr rikissjóði og að bálfu úr sýslusjóði og
greiðast einu sinni ári, á m anntalsþingum . í kaupstöðum  skulu  öll launin greið-
ast ú r  bæjarsjóði og greiðast mánaðarlega.



L aunaupphæ ðin  ákveðst þannig, að í um dæ m um , þ ar  sem fólkslal er m inna 
en 300, skulu árs launin  vera kr. 200,00. í þeim um dæ m um , sem hafa meira en 
300 m anna, skulu  árs launin  vera 200 krónur, að viðbættum  10 k rónum  fyrir 
hverja fulla 5 tugi m anna, sem fram yfir eru 300, þó þannig, að launin  fari 
aldrei fram ú r  kr. 1000,00.

í kaupstaðaum dæ m um , þar sem eru tvær eða fieiri ljósmæður, skal deila 
íbúatölunni jafnt á milli þeirra og því næst re ikna þeim laun  á sam a há tt  og 
öðrum  ljósmæðrum, þó aldrei yfir kr. 1000,00. -

L aun allra ljósmæðra skulu  hæ kka fimta hvert á r  um  kr. 25,00, uns
launabótin  nem ur kr. 75,00, og er það launahám ark .

Eftirlaun skulu  söm u aðilar greiða í söm u hlutföllum.
Auk þess ber l jósmóður sanngjörn þóknun  fyrir yfirsetu og að h jú k ru n  sæng- 

urkvenna og að auki ókeypis fararbeini b áð a r  leiðir. Þessi þóknun  skal vera eigi 
m inni en kr. 7,00 fyrir að sitja yfir og kr. 2,50 fyrir hvern dag, sem ljósmóðir
dvelur hjá sængurkonunni, nem a þ ann  dag, er h ún  tekur á móti ba rn inu ,  en 1
króna fyrir hverja vitjun í kaupstað eða kauptúni,  þ a r  sem ljósmóðir býr.

Þessi lög frá 1919 voru, eins og gefur að skilja, mjög mikil rjeltarbót frá 
því, sem verið hafði síðan 1912, og sýndi hið h áa  Alþingi með því mjög lofsverða 
viðleitni til að bæta kjör stjettar þessarar. E n  þ rá tt  íyrir  þessa endurbót er nú 
svo komið, að Ijósmæður landsins telja sig éigi geta búið lengur við þau  kjör, 
sem þær hafa nú. Það m un  og vera sanni nær, að engin stjett í landinu  sje yfir 
höfuð jafnilla launuð. E r  það þó talsvert undarlegt, þ a r  sem um  jafnábyrgðar-  
mikla stöðu er að ræða, og stöðu, sem sú, er starfið hefir á hendi, er jafnbundin  við.

Þ rá t t  fyrir þ ann  styrk ú r  ríkissjóði, sem Ijósm æðranem ar hafa nú, kostar 
þær nám ið m inst kr. 600,00. Ljósmóðirin verður og að hafa með sjer ýms með- 
ul, svo sem sóttvarnarlyf, bómull o. fi.

Engin stúlka, sem stundar ljósmóðurstörf, þólt í fám ennu um dæ m i sje,
getur ráðið sig i neina aðra vinnu; þess vegna þarf  h ú n  að hafa föst laun, sem
ekki sjeu minni en v innukonulaun , sem nú  m unu  vera nálægt 600 k ró n u r á ári, 
auk  fæðis og húsnæðis, ásam t öðrum  h lunn indum , svo sem skótau o. fi. Þ á  er 
óliku sam an að jafna, hvað af þessum tveim ur stjettum er heim tað.

Ljósmóðirin verður að fara út f hvaða veður sem er og oft lítt færar 
leiðir, bæði á sjó og landi. Svo m á h ú n  ekki vera bu rtu  ú r  um dæ m i sínu lengur 
en sólarhring í einu, nem a með leyfi hjeraðslæknis, og ekki fara b u r t  af heimili 
sínu, svo að ekki einhver viti, hvar  han a  (I jósm óðurina) er að finna.

Ekki er gifta Ijósmóðirin betur sett hvað  launin snertir; h ú n  verður að 
hafa stúlku á sínu heimili, sem h ú n  getur treyst þegar h ún  gegnir störfum sínum,
sem oft getur verið lengri tima í senn.

Svo eru kaupstaðaljósm æður; þæ r verða beinlínis að hafa vinnukonu, 
starfsins vegna, borga h áa  húsaleigu og h áa  skatta.

E nda  þótt laun Ijósmæðra hafi hæ kkað  frá þvi sem áður var, hafa þau 
ekki hækkað hlutfallslega við önnur laun. T ökum  til dæmis þegar laun ljósmæðra 
voru kr. 40,00 á ári, þá hafa v innukonulaun  verið í hæ sta  lagi kr. 30,00.

Vegna einróma álits allra Ijósmæðra á land inu  um, að launak jör þeirra 
væru alveg óviðunandi, sendi ljósmæðrafjelag ís lands síðasta Alþingi kröfur þeirra,



sem var synjað. Þess vegna samþykti siðasti aðalfundur ljósmæðrafjelagsins að 
leita enn einu sinni álits allra ljósmæðra á landinu, og hefir stjórnin fengið svar 
flestra þeirra, og hafa áttatíu sagt, að þær sæju sjer ekki fært að halda starfinu 
áfram sem skipaðar, ef kröfur sfðasta aðalfundar verða ekki sam þyktar; hinar, 
sem ekki hafa gefið svona hrein svör, eru allar á eitt sáttar um, að kröfurnar 
megi ekki minni vera.

Ljósmæðrafjelag ís lands leyfir sjer nú  bjer með sam kv. ályktun síðasta 
aða lfundar enn á ný að leita til h ins  h áa  Alþingis um  fulltingi til að kom a i 
kring ... breytingum  á gildandi lögum um  yfirsetukonur.

Við skulum  geta þess, að sam kv. upplýsingum, er Ljósmæðrafjelagið hefir 
aflað sjer frá nokkrum  af  nágrannalöndunum , eru Ijósmæðralaunin þ a r  eins og 
hjer segir:

í Sviþjóð: á rs laun  800 krónur,  auk  tveggja aldursuppbóta , 100 kr. í hvert 
sinn, eftir ákveðin þ jónustuár,  b ús taðu r:  1 herbergi og eldhús, kjallari, eða önn- 
u r  geymsla, svo og dálítill garður. Annars fá þ æ r sjerstakl. kr. 200,00 i þóknun  
fyrir húsal. Þ æ r þ jóna þ ar  til þæ r eru 55 ára. — Þ á  fá þæ r eftirlaun, kr. 1000,00 
á ári.

1 Noregi eru launin  kr. 900,00, auk  aldursviðbóta og eftirlauna samkv. 
lannal. rikisins. ■

1 F inn land i eru launin  kr. 900,00, auk  viðbóta og eftirlauna samkv. 
launal. ríkisins.

Við væntum  þess fastlega, að hið háa  Alþingi sjái sjer fært að taka kröf- 
u r  þessar til greina«.


