
Ed. 395. Frumvarp

til laga um breyting á fátækralögum, nr. 43, 31. mai 1927.

Flutningsm.: Ingibjörg H. Bjarnason.

1. gr.
19. gr. laganna orðist svo:
Nú er meðlagsúrskurður (18.gr.) löglega birtur og meðlag eða barns- 

fararkostnaður eigi greitt i tæka tið, og er þá rétt að taka fúlguna lögtaki, 
samkvæmt lögum 16. desember 1885, um lögtak og fjárnám án undangengins 
dóms eða sáttar.

Nú er fúlga samkvæmt löglega birtum meðlagsúrskurði eigi greidd i 
tæka tið, og skal þá þeim, er fúlguna á að taka, rétt að heimta hana greidda 
sér af dvalarsveit sinni, með þeim hætti, sem segir i lögum um greiðslu með- 
laga af hálfu barnsföður með óskilgetnu barni sinu, að þvi sem við verður 
komið.



2. gr.
36. gr. laganna orðist þannig:
Nú geta foreldrar ekki staðið straum af börnum sinum yngri en 16 

ára, og má þá fátækrastjórnin taka þau frá foreldrum þeirra og koma fyrir á 
góðum heimilum hjá siðsðmum og ráðdeildarsömum húsbændum. Þó þarf 
fátækrastjórn leyfi foreldra til þess að taka börnin frá þeim, nema heimilis- 
líf foreldranna megi teljast siðspillandi fyrir börnin, eða illa fari um þau.

Gngu siður skal kosta kapps um að velja góð heimili banda mun- 
aðarlausum sveitabörnum, og ekki er fátækrastjórn heimilt að taka sveitabörn 
frá góðum heimiium, þar sem vel fer um þau, þótt lægra meðlag fáist greitt 
með þeim annarsstaðar.

Ekki má fátækrastjórn skilja bjón samvistum nema með leyfi þeirra.
Nú gerir framfærslusveit foreldra með börnum, eða móður með börn- 

um eða barni, kröfu um lögflutning þeirra, og getur framfærslusveit þá aðeins 
krafizt lögflutnings þeirra, að bægt sé að veita þeim öllum eða báðum góðan 
dvalarstað á sama heimili.

Þegar lögflutningur er ekki heimill af þessum ástæðum, er framfærslu- 
sveit allt að einu skylt að greiða meðlag til styrkþega af sinni hálfu.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Breytiogartillögur þær, sem felast i frv. þessn, eru fram komnar eftir 
áskorun mæðraslyrksnefndarinnar og byggðar á reynslu þeirri, sem nefndin hefir 
fengið við starfsemi sina tii bjálpar ekkjum og öðrum einstæðum mseðrum.

Eftir að lög nr. 46, 27. júni 1921, um afstöðn foreldra til óskilgelinna 
barna, gengu i gildi, mun það hafa verið algild regla, að dvalarsveit móðurionar 
greiddi umtölulaust meðlag barnsföður, ef konan hafði löglegan úrsknrð i hönd- 
um. En um haustið 1928 fer bæjarstjórn Reykjavikur að færast undan þvi að 
greiða meðlög barnsföður, ef móðirin gæti talizt einfær um að sjá um barnið, 
eftir mati fátækrafulltrúa. Sumarið 1929 var leitað úrskurðar stjórnarráðsins um 
þetta atriði, og var þvi svarað á þá leið, að samkv. 19. gr. fátækralaganna væri 
sveitinni því aðeins skylt að greiða meðlagið, að aðrir framfærslumenn barnsins 
gætu ekki séð fyrir barninu, og neitaði stjórnarráðið i því tilfelli, sem um var 
spurt, að sveitinni bæri að greiða móðnrinni meðlag föðurins, af þvi að kona 
þessi var nú orðin gift og sæmilega stæð.

Samkvæmt lögunum um rélt óskilgetinna barna (1921) (lög nr. 46, um 
afstöðu foreldra tii óskilg. barna) á uppeldi barnsins að vera samkvæmt högum 
þess foreldris, sem betur er statt, og má dæma hvort fyrir sig til þess að sjá eitt 
fyrir barninu. Sé þessu framfylgt, þá ætti úrskurður yfirvaldsins að taka tillit til 
ástæðna beggja foreldra, og gætí þá ekki komið fyrir, að vel stæð kona færi að



hafa sveitina fyrir féþúfn. En hitt er bersýnilegt, að það léttir innheimtnna á 
barnsmeðlögnm, að hægt sé að taka meðiögin af sveitarfé og fari um endurgjald 
þeirra sem um annan sveitarslyrk til barnsföður. Enda hefir sveitin betri að- 
stæður til að ganga að föðurnum, hóta honum skylduvinnu o. s. frv., en móð- 
irin hefir, ef sveitin vísar frá sér kröfum hennar og hún á ein að eiga i þvi að 
innheimta féð hjá föðurnum.

Pað er efhrtektarvert, að dauðahiutfallstala óskilgetinna barna lækkar um 
helming á 4 ára tímabilinu 1920—25, eða fyrstu árin eftir að lög um afstöðu 
foreldra til óskilgetinna barna eru i giJdi, frá þvi sem var á næsta tímabili á 
undan, 1916—20, eða úr 111,5 af þúsundi niður i 63,5 af þúsundi. Á sömutima- 
b ilum . breytist dánartala skilgetinna barna úr 62,6 4/oo niður í 50,6 °/oo. Seinni 
skýrslur eru enn ekki komnar fram opinberlega.

Þó margar ástæður geti verið til þessarar lækkunar, þá má telja víst, að 
lögin um rétt óskilgetinna barna hafi átt sinn þátt i þvi að færa niður barna- 
dauðann, og þá einkum þetta atriði, að móðirin var talin eiga skilyrðislausan 
rétt til þess að fá meðlagið greitt af dvalarsveit sinni.

Nfæðrastyrksnefndin leggur þvi eindregið til, að fátækralögunum sé breylt 
i samræmi við lögin um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna, þannig að 
móðurinni sé tryggður skýlaus réttur til að fá meðiag samkv. löglegum meðlags- 
úrskurði greitt af dvalarsveit sinni.

Við 2. gr. 2. málsgr.
Nefndin telur mjög varhugavert að flytja börn af heimilum, þar sem vel 

fer um þau, og hefir orðið þess vör, að fósturmæður barna, sem ekki hafa verið 
svo vel stæðar, að þær gætu haft börnin meðgjafarlaust, hafa átt á hættu, að 
hörnin væru tekin af þeim, ef þær vildu krefjast meðgjafar, ýmist af sveitinni 
fyrir hönd dáins foreldris, eða af föður, sem ekkert heimili átti til að bjóða 
barninu, og það þó þessar konur hefðu gengið börnunum i móður stað frá því 
þau voru nýfædd. 2. málsgr. 2. gr. frv. á að koma í veg fyrir, að slikt geti átt 
sér stað.

Við 2. gr. 4. málsgr.
Þó fátækralögin taki fram, að ekki megi taka börn frá foreldrum án leyfis 

þeir-a, nema heimili þeirra geti talizt siðspillandi, þá hefir framkvæmdin orðið 
sú, að oft hefir komið fyrir, að hrepparnir hafa heimtað slíkar fjölskyldur fluttar 
og neitað framlagi til þeirra, en dvalarsveit látið framkvæma flutning, til þess að 
losa sig við útgjöid. Var Alþingi bent á þetta atriði á siðasta þingi, er lögð var 
fyrir það tillaga, sem samþykkt var á fjölmennum kvensafundi bér i Reykjavik 
og fór i þá átl að breyta svo fátækralögunum, að sundrun heimila vegna fátækra- 
flutnings gæti ekki sér stað. Samþykkti efri deild Alþingis þá i einu hljóði 
þingsályktunartillögu i sömu ált og tiilaga fundarins. Væntir þvi mæðrastyiks- 
nefndin, að Alþingi samþykki nú breytingu þá í siðuslu málsgr. 2. gr. ofanritaðs 
frv., sem tryggir mæðrum rétt til þess að halda börnum sinum hjá sér.


