
414. lefndarállt

um frvr til laga um breyting á lögum ur. 17, 9. júli 1909, um almennan 
ellistyrk.

Frá meirí hluta tjárhagsnetndar.

Enda þótt vænta megi, að bráðlega verði sett lög um almenna elli- 
tryggingu, þá getur þó meiri hluti nefndarinnar fallist á, að rjett sje að gera 
breytingar til bráðabirgða á ellistyrktarlögunum, er miða að þvi að efla til- 
gang þeirra. Enda má þá og teljast rjett, að breytingar þær komi í gildi þegar.

Hinsvegar vill nefndin ekki, að svo komnu, breyta grundvelli laganna 
um gjaldskylduaðild til ellistyrktarsjóðanna, og felst þvi ekki á þá breytingu, 
er gerð var við frv. i meðferð efri deildar um það atriði, og vill færa frv. 
að því leyti á grundvöll gildandi laga, eins og það var boríð fram af flutn- 
ingsmönnum.

Bæjarsjóðir og einkum sveitarsjóðir eru þegar flestir fullblaðnir og 
sumir ofblaðnir gjöldum, enda hafa nær enga tekjustofna -  fæstir þeirra — . 
nema það, sem rikið hefir skilið þeim eftir af hinum upprunalega tekjustofni 
þeirra, efnum og ástæðum. En eins og kunnugt er, hefir rikissjóður með 
tekjuskatts- og eignarskattslögunum 1921 ásælst þann tekjustofn sveitarfjelaganna 
meira en áður, án þess að eftirláta þeim nokkra tekjustofna i staðinn, en þó 
jafnframt lagt á sveitarfjelögin auknar byrðar.

Nefndin felst á, að rjettmælt sje, að nokkru stærrí hluta ársteknanna 
sje varið til úthlutunar en nú er. — Þörf samtiðarínnar er ríkari en þörf 
framtiðarinnar i þessu efni. — Þess vegna vill nefndin, að öll iðgjöldin komi 
til úthlutunar, */3 hlutar af tillagi rikissjóðs og hálfir vextirnir.

Sjóðirnir eru nú orðnir að upphæð rúmlega 1 miljón króna. Hálfa 
vexti af þvi mun mega áætla nál. 30 þús. krónum. Og eftir tillögum nefnd- 
arinnar má ætla '/« rikissjóðstillagsins 22—23 þúsund. Verður þá vöxtur sjóð- 
anna yfir 50þúsund krónnr. Getur veríð álitamál, hvort ekki værí forsvaran- 
legt að ganga nær vexti sjóðanna, þar sem vöxturinn næmi enn fullum inn- 
lánsvöxtum.

Eftir tillögum nefndarinnar myndu þær tekjur sjóðanna, sem kæmu 
til úthlutunar, verða álika miklar og eftir frnmvarpinu eins og það er nú.

Tveir nefndarmanna (H . J. og H. V .) hafa sjerstöðu um málið.
' Samkvæmt framansögðu leggur meiri hluti nefndarinnar til, að frv. 

verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGUM .

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
2. málsgr. 1. gr. laganna skal orða svo:
Sjóðir þessir skulu styrktir með tillagi úr rikissjóði, er nemi 1.50 

kr. fyrir hvern gjaldskyldan mann.



2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
12. gr. laganna skal orða svo:
1 hverjum kaupstað og breppi skal á ári hverju að jafnaði, ef 

verðugir umsækjendur hafa gefið sig fram, úthlutá öllu þvi gjaldi, er 
gjaldskyldum mönnum ber að greiða það ár i kaupstaðnum eða hreppn- 
um, ennfremur */s af þeim styrk, er lagður er til styrktarsjóðsins úr ríkis- 
sjóði á árinu, og hálfum vöxtunum af styrktarsjóðnum fyrir næsta ár 
á undan.

3. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi ganga í gildi þegar.

Alþingi, 24. april 1929.

Halldór Stefánsson, Jón A. Jónsson. Sig. Eggerz.
form. og frsm.

Ásg. Ásgeirsson. ólafur Thors.


