
11. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyting á yfirsetu- 
kvennalögum, nr. 14, 22. október 1912.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1. gr.
í  stað 1. gr. laga nr. 76, 28. nóv. 1919 komi:
Laun yfirsetukvenna í kaupstöðum skulu greidd úr bæjarsjóði, en i 

sveitum að einum þriðja hluta úr sýslusjóði og að tveimur þriðju hlutum úr 
ríkissjóði. Utan kaupstaða skulu launin greidd á manntalsþingi, en mánaðar- 
lega í kaupstöðum.

Launin skal miða við manntal umdæmisins við siðustu áramót þannig:
1. 1 þeim umdæmum, þar sem fólkstal er 300 eða minna, skulu árslaun 

vera 300 krónur. ■
2. 1 umdæmum, sem hafa fleiri en 300 manna, skulu árslaunin vera 300 

krónur, að viðbættum 10 kr. fyrir hverja fulla fimm tugi manna, sem fram 
yfir eru 300.

3. í  kaupstöðum, þar sem eru tvær eða tleiri yfirsetukonur, skal deila íbúa- 
tölu jafnt milli þeirra, og þvi næst reikna þeim laun á sama hátt og öðr- 
um yfirsetukonum, þó aldrei yfir 1000 kr. i byrjunarlaun.

Laun allra yfirsetukvenna skulu hækka eftir 5 ár um 50 krónur, og 
eftir önnur 5 ár um 50 krónur. Þó mega launin án dýrtíðaruppbótar aldrei 
fara fram úr 1500 krónum.

Á laun þéssi greiðist dýrtiðaruppbót af aðiljum eftir þeim reglum, sem 
gilda um starfsmenn rikisins. Yfirsetukonur, sem skipaðar bafa verið áður en 
lög þessi öðluðust gildi, taka launabót eftir þjónustualdri.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1931.

3. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlazt staðfestingu, skal fella texta þeirra og laga 

nr. 76, 28. nóv. 1919, inn i meginmál laga nr. 14, 22. okt. 1912, og gefa þau 
út svo breytt sem yfirsetukvennalög.



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

Með lögum nr. 27, 17. des. 1875, var fyrst komið föstu skipulagi á 
yfirsetukvennaskipun hér á landi. Allt þangað til hafði rikt fullkomið skipu- 
lagsleysi i þvi efni. Þá voru 2 yfirsetukonur i Reykjavik, er höfðu laun úr 
landssjóði, 100 kr. hvor um sig, 1 í Vestmannaeyjum, er bafði laun af lækna- 
sjóðnum islenzka, og 65 (þar af 37 í Suðuramtinu) aðrar yfirsetukonur, er 
allar höfðu 200 kr. til launa, eða að meðaltali um 3 kr. árlega hver þeirra. 
Með nefndum lögum var svo ákveðið að hverri sýslu skyldi skipt i yfirsetu- 
kvennaumdæmi eftir ákvæðum amtsráðsins, og að i hverjum kaupstað skyldu 
vera ein eða fleiri yfirsetukonur eftir ákvörðun bæjarstjórnar. í Reykjavik voru 
yfirsetukvennalaunin 100 kr. árlega, i Vestmannaeyjum 60 krónur, en i sveit- 
um og hinum kaupstöðunum 40 krónur. Gftir 10 ára góða þjónustu i sveit 
mátti sýslunefndin að auki veita allt að 20 kr. viðbót á ári. Hún gat og veitt 
hæfileg ettirlaun, ef henni þótti ástæða til, yfirsetukonu, er varð að láta af 
starfanum vegna elli eða sjúkleika. Öll laun og eftirlaun átti að greiða úr 
hlutaðeigandi sýslu- eða bæjarsjóði, en kostnað við kennslu yfirsetukvenna að 
meðtöldum ferðakostnaði og kostnað til nauðsynlegra áhalda skyldi greiða 
úr Iandssjóði.

Þótt hér væru eigi veitt rifleg laun, var þó um verulegar umbætur á 
kjörum yfirsetukvenna að ræða frá þvi sem verið hafði, enda hélzt þessi 
launaskipun óbreytt þangað til 1894. Þá var með lögum 9. april gerð sú 

' breyting, að launin voru ákveðin 100 kr. í öllum kaupstöðum landsins, en 60 
kr. i sveitum, árlega. Um viðbót og eftirlaun voru fyrri ákvæði óbreytt. Það 
gekk þó ekki greiðlega að fá þessa litlu launahækkun samþykkta. Á næstu 
þingum, 1897, 1899 og 1902 var gerð tilraun til þess að koma launabyrðinni 
af sveitar- og bæjarsjóðunum yfir á landssjóð, en það náði ekki fram að ganga.

Yfirsetukonur landsins voru alltaf mjög óánægðar með þessi launakjör 
sin, og sendu því kvartanir yfir þeim til þingsins. Þannig lá fyrir Alþingi 
1911 beiðni frá 92 yfirsetukonum viðsvegar af landinu. Yarð það til þess, að 
neðri deild samþykkti ályktun um að skora á stjórnina að sjá um að launa- 
kjör yfirsetukvenna yrðu tekin til ihugunar og undirbúa sem fyrst nýja löggjöf 
um það efni. Stjórnin lagði þvi fyrir Alþingi 1912 frumvarp til yfirsetukvenna- 
laga, er landlæknir hafði samið. Taldi nefndin i Ed. málið óvanalega vel 
undirbúið. Eftir frumvarpinu átti að miða launin við fólkstal i umdæminu 
við síðustu áramót, þannig: 1. 1 umdæmum, þar sem fólkstal var 200 eða 
minna, áttu árslaun yfirsetukonu að vera 60 kr. 2. Þar sem fólkstal var yfir 200 
áttu launin að vera 60 kr. áð viðbættum 10 kr. fyrir hverja fulla fimm tugi 
manna, fram yfir 200, þó svo að launin fari aldrei fram úr 500 kr. 3. 1 kaup- 
staðaumdæmum átti að deila íbúatölu jafnt milli þeirra, og reikna þvi næst 
laun þeirra á sama hátt og öðrum yfirsetukonum, þó svo, að launin færu 
aldrei fram úr 500 krónum. »f*essi reglac, segir i athugasemdunum, lum  laun 
yfirsetukvenna bætir að miklum mun launakjör yfirsetukvenna, þar sem þess



er frekast þörf, en getur þó hinsvegar ekki talizt að iþyngja um skör fram 
hlutaðeigandi héruðum, sem launin eiga að greiðac.

Þessar tillögur náðu þó ekki að öllu leyti samþykki þingsins; það 
breytti ibúatölunni úr 200, upp i 300, en hækkaði jafnframt launin úr 60 kr. 
upp i 70 kr., lækkuðu launin fyrir hverja fulla fimm tugi mann úr 10 kr. 
ofan i 5 kr. Voru þetta allríflegar launaviðbætur, einkum i hinum fjölmennari 
héruðum. Þessi ákveðnu laun mátti sýslunefnd eða bæjarstjórn hækka, ef sér- 
stakar ástæður þóttu til, án þess launahækkuninni væru nokkur takmörk 
sett. Um eftirlaunin gilda sömu ákvæði og áður. Þessi yfirsetukvennalög voru 
síðan staðfest af konungi 22. okt. 1912.

Þessi skipun hélzt þangað til 1919. Þá var með Iögum nr. 76,28. nóv., 
gerð mikil breyting á launum yfirsetukvenna. Þau voru eftir þessum lögum 
miðuð við fólkstal eins og áður, en þau voru hækkuð úr 70 kr. upp í 200 kr., 
þar sem fólkstal var 300 eða minna. Launaviðaukinn fyrir hverja fulla fimm 
tugi manna var hækkaður úr 5 kr. upp i 10 kr., þó svo, að launin fari aldrei 
fram úr 1000 kr. (í stað 500 áður). 1 kaupstöðum gilti hið sama og áður, en 
þó svo, að launin þar mættu heldur ekki fara fram úr 1000 kr. Loks var svo 
ákveðið, að laun allra yfirsetukvenna skuli hækka fimmta hvert ár um 25 kr., 
unz launabótin næmi 75 kr., og hafi þær þá náð háraarki launa sinna. Með 
þessum lögum var ennfremur gerð sú breyting á hinni eldri löggjöf, að laun 
yfirsetukvenna utan kaupstaða skyldu goldin að hálfu úr sýslusjóði og að 
hálfu úr rikissjóði; var með þessu allmikilli byrði velt yfir á rikissjóð. í 
núgildandi ijárlögum er hluti ríkissjóðs af launum yfirsetukvenna talinn 
36000 kr.; frá sýslufélögunum eru þá greiddar aðrar 36000 kr., eða alls 72000 
kr. 1 Reykjavik eru launin liðugar 5000 kr.; sé sama upphæð talin bjá hinum 
kaupstöðunum, sem mun ekki vera fjarri lagi, er alls greitt á landinu til yfir- 
setukvenna um 82000 kr. úr alraennum sjóðum. Fram að árinu 1875 voru 
launin alls 460 kr., nú eru þau 82000 kr.; mun erfitt að benda á aðrar eins 
launabætur hjá nokkurri annarri stétt hér á landi.

Það þykir mega fullyrða, að með lögunum frá 1919 hafi yfirsetukonum 
verið veitt fullt eins rífleg launabót og öðrum embættis- og sýslunarmönnum 
landsins var veitt um likt leyti, er þeir hafa orðið að una við síðan. Þetta 
hafa og yfirsetukonurnar sjálfar viðurkennt, þvi að i umsókn þeirra til Alþingis 
1926 játa þær þetta beint. »Þessi lög frá 1919 voru, eins og gefur að skilja, 
mjög mikil réttarbót frá þvi sem verið hafði siðan 1912«. Samt sem áður hafa 
yfirsetukonur landsins verið óánægðar með launakjör sin. 1926 sendu þær 
beiðni um launaviðbót til Alþingis. Var þá i Ed. borið upp af þingmanna 
hálfu frumvarp um allríflega Iaunahækkun til þeirra, er var samþykkt i deild- 
inni, en varð óútrætt i Nd.' Þó fengu yfirsetukonur það ár, eftir rökstuddri 
dagskrá i Nd., dýrtiðaruppbót af ríkissjóðshlutanum. (Er sú uppbót ekki fólgin 
í fyrnefndri upphæð, 36000 kr.). Þær voru þó ekki ánægðar með þetta. Voru 
þvi enn að þeirra tilhlutun borin fram frumvörp um launahækkun á þingunum 
1927, 1928 og 1929, en náðu ekki fram að ganga.

Stjórnin verður nú að álita, að yfirsetukonur hafi sambærileg laun við 
aðra starfsmenn ríkisins, og að þvi sé í rauninni ekki ástæða til þess að veita



þeim út af fyrir sig svo mikla launahækkun, sem i frumvörpum siðustu þinga 
hefir falizt, enda viðbúið, að aðrir komi á eftir með likar kröfnr, svo sem 
hreppstjórar, barnakennarar o. fl., eins og tekið hefir verið fram í umræðum 
um þetta mál á Alþingi. En þar sem yfirsetukonum virðist heldur hafa aukizt 
fylgi á siðustu þingum, hefir stjórninni þótt réttast að leggja fyrir Alþingi 
frumvarp um launakjör yfirsetukvenna, og er það samið á grundvelli málsins 
eins og það lá fyrir siðasta þingi. Þó vill stjórnin ekki taka óbreytt upp frum- 
varpið eins og það var samþykkt í Nd. (þingskj. 305), þvi að það mundi 
auka útgjöld landsins óhæfilega mikið til þessarar einu stéttar og auk þess 
valda verulegu ósamræmi gagnvart launum annarra opinberra starfsmanna. 
Hækkunin mundi nema um 48800 kr., og laun margra yfirsetukvenna hækka 
um allt að 100°/o. Stjórnin hefir þvi talið réttast að bera fram frumvarp, sem 
er i öllum aðalatriðum samhljóða þeim breytingum, er fjármálaráðherra bar 
fram i Ed. (þskj. 498). Veitir það yfirsetukonum ríflegar launabætur án þess 
þó að ganga allt of nærri rikissjóði, eins og nú skal sýnt.

í  fyrra var í fjármálaráðuneytinu gert yfirlit um laun allra yfirsetu- 
kvenna utan kaupstaðanna; var i þeim tilgreint manntal i hverju umdæmi 
um sig, nema úr Snæfellsnes- og Barðastrandarsýslum; umdæmi voru þar 
ll-j-12 =  23, er manntal þá vantaði úr. Sé gert ráð fyrir, að ibúatal i þeim 
öllum sé undir 300 manns, og munu þó til vera i þeim sýslum fólksfleiri 
umdæmi, þá eru á Iandinu alls 133 umdæmi með undir 300 manns, 15 með 
fólkstal undir 350, 13 undir 400, 12 undir 450, 8 undir 500, 3 undir 550, 5 
undir 600, 1 undir 650, 1 undir 700, 2 undir 750, 2 undir 800, 2 undir 850, 
3 undir 900, 1 undir 1050, 1 undir 1300 og 1 undir 1400. Alls eru þvi 203 
umdæmi. — Laun til allra yfirsetukvenna yrðu eftir frumvarpi þessu kr. 
63470,00. Sé gert ráð fyrir að helmingur yfirsetukvenna hafi náð fullum 
embættisaldri, sem er alveg vafalaust, bætast 10000 kr. við þessa upphæð. Sé 
reiknuð dýrtiðaruppbót á þessar upphæðir með 40°/», verða öll laun yfirsetu- 
kvenna um 103000 kr. Hlutur rikissjóðs verður þvi um 68600 kr., en var eftir 
gildandi lögum með dýrtiðaruppbót 1928 45400 kr. Hækkunin nemur því um 
23000 kr. Þetta er sú hliðin, sem að rikissjóði veit.

Gagnvart yfirsetukonunum horfir málið þannig við: Eftir núgildandi 
lögum eru laun yfirsetukonu, sem náð hefir fullum aldri i 300 manna um- 
dæmi, 385 kr. að viðbættri dýrtiðaruppbót, en eftir þessu frumvarpi eru þau 
560 kr., i 400 manna umdæmum eru launin nú, reiknuð á sama hátt, 413 kr., 
en eftir þessu frumvarpi 588 kr.; i 500 manna umdæmum eru launin nú 441 
kr., en eftir frumvarpinu 616 kr., o. s. frv. Virðist þessi launahækkun i alla 
staði viðunandi.



Verðhækkanarskattinn hagsam vér oss tvennskonar, við fasteignamat og 
við söln.

Verðhækkanarskattnr eftir fasteignamati kemar fyrst til greina 1940, og 
skal hann þá greiddur af þeirri apphæð, sem landverð jarðanna er hærra en það 
var eftir fasteignamati 1921. Vér leggjnm til, að skattnr þessi sé 10°/° af verð- 
hækknninni og greiðist með jöfnam afborgnnnm á næstn 10 árnm með 6*/o árs- 
vöxtam. Á líkan hátt verður verðhækkanarskattar reiknaðar við hvert fasteigna- 
mat þar til 1980.

Verðhækkanarskatt við söla hagsnm vér oss reiknaðan af mismnn á 
sölaverði og fasteignamatsverði jarðanna (með húsum). Þar frá dregst þó verð 
umbóta, sem gerðar hafa verið á timabilinu. Sölnskattnr sé 20*/o. Sala telst ekki 
þá jarðirnar falla i arf til afkomenda eða fóstarbarna.

Til þess að tryggja viðhald og starfræksln áveitannar, leggjnm vér til, að 
stjórnarráðið setji ákveðnar reglar nm það og sjái am, að þeim sé fylgt.

Viðvíkjandi þessnm tillögnm vornm höfum vér samið sérstakt lagafrnm- 
varp, sem fyigir hér með. Þar ern nánari ákvæði nm það, hvernig vér hngsnm 
oss þetta fyrirkomnlag, og væntnm vér, að það þarfi eigi nánari skýringa við.

Vér höfam þá lokið áliti voru. Væntam vér þess, ef það nær fram að 
ganga, að allir megi vel við una. Skeiðamönnnm er ilétt i bráð, en þó lagðar á 
þá byrðar, sem vér væntum að verði drjúg tekjnlind fyrir rikissjóð, þvi vér 
efamst eigi um, að Skeiðaáveitan, með tið og tíma, bregðist eigi þeim vonnm, er 
menn hafa gert sér nni hana, og mnn þá búsæld verða á jörðnnnm og þær 
hækka í verði.

Reykjavík, 2. janúar 1930.

5. Sigurðsson. Jón Ólafsson.

Guðmundur Þorbjarnarson.


