
Nd. 287. Nefndarálit
nm fiv. til laga nm breyting á lögnm nr. 76, 28. nóv. 1919, nm breyting á 
yfirsetnkvennalögum, nr. 14, 22. okt. 1912.

F rá  m inni hl. fjárhagsnefndar.
Á siðasta þingi var f þessari hv. deild sam þykkt frv. til laga nm breyting 

á yfirsetnkveDnalöguoum, sem bætti kjör yfirsetnkvenna þannig, að þæ r gátn vel 
nnað við.



f hv. Ed. greiddn 7 þingdm. atkvæði með frnm varpinn, en 6 gegn þvi. 
E inn greiddi ekki atkvæði. E n  með úrsknrði forseta var frv. talið fallið. En þ r it t  
fyrir þetta er þó anðsætt, að frv. hafði ákveðinn meiri h lu la  i þinginn.

í  stjórnarfrnm varpi þvi, er fyrir nefndinni lá, er mjóg dregið nr þeim 
lannabótnm , sem & siðasta þingi virtnst eiga fullan þingvilja að baki sér. f at- 
hngasem dnm  við stjfrv. er rakin  saga m álsins, og sést á henni, hvað þessi stétt 
jafnan hefir átt erfitt nppdráttar. Sýnist nú vera kom inn tim i til þess að bæta ú r 
þessn ranglæti, og það þvi frem nr, sem yfirsetnkonnr vantar i mörg yfirsetukonu- 
nmdæmi. En ef svo yrði áfram , væri ilia séð fyrir heilbrigðism álum  þjóðarinnar, 
þvi enginn ágreiningnr ætti að geta verið nm það, hve þessi s lé tt 'e r  þörf þjóð- 
félaginu. Sam kvæm t þessn leggjnm við til, að frv. verði sam þykkt með eftirfarandi

BREYTINGU.
1. gr. frv. skal orða s v o :

í  stað 1. gr. laga nr. 76, 28. nóv. 1919, k o m i:
4. gr. yfirsetnkvennplaga, nr. 14, 22. okt. 1912, hljóði s v o :
Lann yfirsetnkvenna i kanpstöðnm  sknln greidd úr bæjarsjóði, en isveit- 

um að einnm þriðja hln ta ú r sýslnsjóði og að tveim þriðjn hlntnm  ú r rfkissjóði. 
Greiðsla þeirra n tan  kanpstaða fari fram einn sinni á ári, á m anntalsþingum , en 
m ánaðarlega i kanpstöðnm .

Lann yflrsetukvenna sknln vera 300 kr. á ári og hækka 3. hvert ár nm
50 krónnr, upp i 500 krónnr. Á laun þessi greiðist dýitiðarnppbót af aðiljum
eftir þeim reglum, sem gilda nm  starfsm enn rikisins. Ank lanna þeirra, sem áðnr 
getnr, fá yfirsetnkonnr i þeim nm dæranm , sem hafa yfir 1000 ibúa, 30 krónnr 
fyrir hverja 100 fbúa, sem fram yfir ern, þó svo, að öll lannin, án dýrtiðarnpp- 
bótar, fari eigi fram yfir 1500 krónur. ‘

Pær yfirsetnkonnr, sem skipaðar hafa verið áðnr en lög þessi öðlast gildi, 
sknln njóta lannahæ kknnar eftir þjónnstnaldri.

f kanpstöðnm , þ ar sem ern tvær yfirsetnkonnr eða fleiri, skal deila íbúa- 
töInDni millnm þeirra og reikna þeim launaviðbótina eftir þvf.

Alþingi, 14. m arz 1930.
Sig. Eggerz, Héðinn Valdimarsson. 

frsm.


