
Ed. 146. Frum varp

til laga um breyting á lögum nr. 17, 9. jú lí 1909, um almennan ellistyrk. 

Flutningsm.: Ingibjörg H. Bjarnason, Halldór Steinsson.

1. gr.

2. málsgr. 1. gr. laganna skal orða svo:
Sjóðir þessir skulu styrktir með árlegu tillagi úr ríkissjóði, er nemi 2 

kr. fyrir hvern gjaldskyldan mann.

2. gr.

3. gr. laganna skal orða svo:
H ver gjaldskyldur karlm aður greið ir í sjóðinn 4 kr. á ári, en kven- 

maður 2 kr.
3. gr.

L ög  þessi öðlast gildi 1. janúar 1930, og skal innheimta ellistyrktar- 
sjóðsgjöld samkvæmt þeim  í fyrsta skifti á manntalsþingum 1930.

4. gr.

M eð lögum þessum eru úr g ild i numin lög nr. 33, 26. okt. 1917, um 
hreyting á lögum nr. 17, 9. júlí 1909, um almennan ellistyrk.



G r e i n a r g e r ð .

T il þess að veruiegt gagn geti orð ið  að styrkveitingum úr ellistyrktar- 
sjóðum kaupstaða og hreppa er m jög æskilegt, að A lþingi fallist á hækkun þá 
á skyldugjöldum og rikissjóðstillagi, er felst i breytingum þeim , sem bornar 
eru fram i frv. þessu.

Samkvæmt reikningum ellistyrktarsjóðs Reykjavikur fy rir árin 1925— 
1927, sem prentaðir eru í bæjarreikningunum og sem sjerstaklega bafa verið 
hafðir til hliðsjónar, sjest það, að tillag rikissjóðs hefir numið 9323 kr. 1925, 
10658 kr. 1926 og 11282 kr. 1927. T il úthlutunar heíir kom ið þessi ár: 1925 
16520 kr., 1926 18500 kr. og 1927 19590 kr.

Þegar nú þess er gætt, að umsóknir um styrkinn árlega þessi ár hafa 
verið: 1925 468, 1926 560 og 1927 565, þá er það augljóst, að hver umsækj- 
andi hefir ekki getað fengið m ikið, þar sem óhjákvæm ilegt er að gera sem 
flestum úrlausn.

Lægsti styrkur ö ll þessi ár hefir verið  25 kr., en hæst hefir verið  veitt 
100 kr., og má óhætt segja, að þetta hefir ekki verið  sú hjálp, sem til hefir 
verið ætlast með lögunum, þar sem einmitt er gert ráð fyrir, að hæsti styrk- 
ur nemi 200 kr.

Þar sem hin gildandi lög um þetta efni eru frá 1917, verður það ljóst, 
að með núverandi dýrtið samgilda 200 kr. þá alls ekki sömu styrkupphæð nú.

Þær breytingartillögur, sem hjer liggja fyrir, m iða að þvi að kom a
lögunum i betra samræmi við  nútíðina, þannig að styrkveitingar úr sjóðum 
þessum geti orðið veruleg bjálp fyrir örvasa fátæklinga, sem berjast áfram án 
þess að þiggja af sveit, þannig að styrkurinn geti orð ið  þeim  veruleg stoð til 

sjálfsbjargar.
Eins og kaupgjald er orðið nú, virðist engan fu llvinnandi mann, karl 

eða konu, á gjaldskyldualdri muna um að greiða 4 og 2 kr. á ári í sjóð
þennan, en það mundi þó auka tekjur hans að m iklum  mun, og má ganga 
að þvi vísu, að þessi hækkun mælist hvergi illa fyrir, enda nemur hækkunin 
alls ekki þeirri kauphækkun, er orðið hefir frá þvi 1917, er g ja ld ið  var hækkað 
upp i 2 kr. og 1 kr., og er þvi ekki gengið lengra en sanngirni m ælir með.

Samkvæmt fjárlögum frá 1928 var rikissjóðstillagið til ellistyrktarsjóð- 
anna áætlað 45000 kr. og sama upphæð stendur i fjárlögum  1929, og með 
þeirri hækkun, sem hjer er farið fram á, mundi tillagið nema um 90000 kr. á 
ári. En þegar þess er gætt, að einungis hálfu rikissjóðstillaginu er úthlutað, 
en hinn helmingurinn er lagður við  sjóðinn árlega, og að auk þess legst einnig 
7 » hluti gjaldskyldra tillaga v ið  sjóðinn og V* vextirnir, þá aukast sjóðirnir 
um meira en 7 8 hluta ársteknanna á hverju ári. E f litið er á reikninga sjóðs- 
ins í Reykjavik árin 1925, 1926 og 1927, þá sjest, að sjóðurinn hefir vaxið um 
10886 kr. árið 1925, um 11405 kr. árið 1926 og um 13106 kr. árið 1927, þann- 
ig að sjóðurinn vex árlega um hærri upphæð en alt tillag ríkissjóðs.

Má þvi segja, að tillag rikissjóðs fari i raun og veru ekki til styrk-



veitinga, heldur myndast a f þvi geym dur sjóður, er síðar kem ur að fullum 
notum, þegar kom ið verður endanlegu skipulagi á um þessi tryggingarmál.

E f ellistyrktarsjóðunum er kom ið i það horf, að unt sje að veita 
verulegan styrk til örvasa fátæklinga, þá mundi það halda fleirum frá sve it ; 
en ella.

Flestir reyna i lengstu lög að komast hjá sveitarstyrk, bæði a f því að < 
þeim þykir slíkt vansæmd og einnig til þess að halda óskertum mannrjettind- 
um, en það mun almenn reynsla, að þeir, sem einu sinni fara að þiggja af 
sveit, balda þvi áfram.

Með þvi að auka fram lögin til ellistyrktarsjóðanna verða styrkveit- 
ingar úr þeim  svo veruleg hjálp, að þær geta haldið m örgum  frá sveit, en 
það sparar bæjar- og sveitarfjelögum  m ikil útgjöld árlega, og vonandi er, að 
fátækramálin komist i það horf, áður en lýkur, að ellistyrktarsjóðirnir geti 
orðið svo öflugir, að sem fæstir þurfí að þiggja sveitarstyrk.

Breytingar þær, sem hjer er farið fram á á gildandi lögum um al- 
mennan ellistyrk, m iða að þvi að stíga spor i áttina í þessu efni.


