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Lov om Tillæg til Indkomstskatten.

i Lov Nr. 83 a,f 31. Marts 1926 om kommunale Eje·udomsskatter.
b) Resten til Dækning af Statskassens andre Udgifter ved
Kriseforanstaltninger.
Tillæget beregnes alene af· det Beløb, den paalignede
Skat udgør i hele Kroner, og afrundes nedad til hele Krone
beløb.
I Tilfælde, hvor den paagældende Skatteyders Pligt til
at svare Indkomstskat til Staten alene gælder for Halvdelen
af det nævnte Skatteaar, beregnes Tillæget alene af det
balvaarlige Skattebeløb.
§ 2. Den Del af Tillæget, der skal anvendes til det i
§ 1 under a) nævnte Formaal, forfalder til Betaling den
1. Oktober 1933 og Resten den 31. Marts 1934 og opkræves,
inddrives samt indbetales i Statskassen i Overensstemmelse
med de i Lov Nr. 149 af 10. April 1922 givne Regler, ligesom
ogsaa i øvrigt de i denne Lov fastsatte Bestemmelser finder
Anvendelse med Hensyn til dette Tillæg, dog at Tillæget
indbetales af Kommunalbestyrelsen i Statskassen senest
henholdsvis den 15. November 1933 og den 30. Juni
1934.
For de Skatteyderes Vedkommende, hvis Skattepligt
til Staten først indtræder med Begyndelsen af 2det Skatte
halvaar 1933--34, forfalder Tillæget til Betaling den 31. Marts
1934 og indbetales af Kommunalbestyrelsen i Statskassen
senest den 30. Juni 1934.
For København og Frederiksberg'kommer i den nævnte
Henseende de særlige Regler i kgl. Anordning af 20. Juli
1922, jfr. kgl. Anordning af 30. Marts 1925 og kgl. Anordning
af 16. Januar 1925, jfr. kgl. Anordning af 29. November
1930, til Anvendelse, men saaledes, at Tillæget for begge
Kommuners Vedkommende forfalder til de foran anførte
Tidspunkter.
§ 3. Finansministeren fastsætter de nærmere Regler
for Gennemførelsen af de foranstaaende Bestemmelser og
bemyndiges til at afholde de dermed forbundne Ud
gifter.

Lov om offentlig Forsorg*).
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Social-Min. Steincke. 20 Maj.

Nr.181.

Afsnit I.

Almindelige Bestemmelser.
K a p i t e l I. 0 m F o r s ø r g e l s e s p l i g t e n.
§ I. 1) Det offentlige er forpligtet til at komme enhver
til Hjælp, forsaavidt og saa længe han ikke er i Stand til
at forskaffe sig og sine det fornødne til Livets Ophold eller
til Kur og Pleje i Sygdomstilfælde, eller forsaavidt han
i øvrigt opfylder de i denne .Lov fastsatte Betingelser for at
erholde Hjælp.
2) I andre Tilfælde er det offentlige end ikke berettiget
til at komme den enkelte Borger til Hjælp, medmindre det
særlig er paabudt eller tilladt ved Lov.
3) Modtagelse af offentlig Hjælp medfører kun Ind
skrænkninger i Modtagerens borgerlige Retsstilling i de Til
fælde og i det Omfang, nærværende Lov udtrykkelig be
stemmer.
§ 2. 1) Overfor det offentlige er en Ægtemand forpligtet
til, saa længe Ægteskabet ikke er endeligt ophævet, at for
sørge sin Hustru, selv om de ikke lever sammen og uden
Hensvn til, hvorledes Forholdet ved Overenskomst eller
Myndighedernes Afgørelse er ordnet mellem dem seh ind
byrdes.
2) Hustruen er overfor det offentlige forpligtet til at
forsørge sig selv og ligeledes sin Mand, medmindre hun kan
betragtes som forladt af denne, eller der er opnaaet Separa
tion eller Skilsmisse.
§ 3. 1) Forældre er overfor det offentlige hver for sig
forpligtet til at forsørge deres Ægtebørn, indtil disse er
fyldt 18 Aar, for Døtrenes Vedkommende dog kun, forsaavidt
de ikke forinden er indtraadt i Ægteskab.
*)

Register over Lovens Bestemmelser findes i Slutningen
af Loven.
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2) Den i Stk. 1 anførte Forpligtelse gælder uanset Ægte
20 Maj.
Nr. 181. skabets Opløsning og uanset, hvorledes Forholdet med Hensyn

•

til Børnenes Fordeling maatte være ordnet mellem Forældrene
indb yrdes.
§ 4. 1) En Ægtefælle bar overfor det offentlige For
sørgelsespligt overfor den anden Ægtefælles Børn af andre
Forbindelser, forsaavidt disse er født før Ægteskabet og
medtages til Forsørgelse i det fælles Hjem.
2) Forsørgelsespligten overfor Stifbørn gælder dog kun,
saa længe Barnets egen i Ægteskabet indtraadte Fader eller
Moder lever, og Ægtefællerne ikke er separeret eller skilt;
den omhandlede ]'orpligtelse ophæver ikke den Forsørgelses
pligt, som paahviler den anden af Barnets egne Forældre.
§ 5. Adoptivforældre er i s�mme Udstrækning som
virkelige Forældre overfor det offentlige forpligtet til at
forsørge deres A<loptivbørn, og saa længe nogen af dem er
i Stand til at opfylde Forsørgelsespligten, kan denne ikke
gøres gælde�de overfor de virkelige Forældre.
§ 6. 1) En Moder har overfor det offentlige fuld For
sørgelsespligt overfor sit ·udenfor Ægteskab fødte Barn, jfr.
§ 3, Stk. 1. Forsørgelsespligten paahviler dog tillige Faderen
til et Barn udep.for Ægteskab i de Tilfælde, hvor han i Hen
hold til Lovgivningen om Retsforholdet mellem ]'orældre
og Børn udenfor Ægteskab har faaet Barnet udleveret til
Forsørgelse, og Pligten paahviler Faderen alene, hvis Barnet
er Frugt af en ved Dom fastslaaet Kønsfrihedsforbrydelse.
2) I andre Tilfælde er ]'aderen til et Barn udenfor Ægte
skab kun forpligtet til at yde Underholdsbidrag til det,te.
§ 7. 1) I Tilfælde af, at den efter Loven forsørgelses
pligtige ikke tilbørlig opfylder sine Forpligtelser, sættes han
i Bidrag til paagældendes Forsørgelse. Ved Fastsættelsen af
saadanne Bidrag vil der - bortset fra de i Stk. 3 nævnte
Tilfælde - være at tage Hensyn til den forpligtedes Kaar,
Vandel og andre Omstændigheder, der herved egner sig til
at tages i Betragtning, derunder Omfanget af den Hjælp,
det offentlige maa yde.
2) Ved Fastsættelsen af Underholdsbidrag fra de i § 6,
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Stk. 2, nævnte bidragsvligtige skal der gaas ud fra, hvad 20 Maj.
Barnets Forsørgelse vil koste i et godt Plejehjem paa den Nr. 181.
Egn, hvor Barnet forsørges. Hvor Forældrene er ubemidlede
og økonomisk set maa siges af staa paa omtrent samme
Trin, bør Faderens Bidrag i Almindelighed sættes til 3/6 af
samtlige de Udgifter, som Barnets Underhold i et saadant
Plejehjem medfører.
3) Efter tilsvarende Regler som i Stk. 2 anført fast
sættes Bidraget i de Tilfælde, hvor en Ægtemand eller Hu
stru, naar det ægteskabelige Samliv er hævet, eller en Moder
ude1�for Ægteskab .skal sættes i Bidrag til Børn, der ikke
samlever med den forsørgelsespligtige, dog at Bidraget for
en Ægtemand sættes til 2/3, for en Hustru til 1/3 og for en
Moder udenfor Ægteskab til 2/6 af de i Stk. 2 nævnte Ud
gifter.
4) Hvor Bidrag fastsættes i Henhold til Stk. 2 eller
Stk. 3, gælder de der anførte Regler, uanset om vedkommende
selv maatte være trængende til offentlig Hjælp.
§ 8. 1) Et Bidrag, paalagt i Henhold til§ 7, Stk. 2-3,
kan forhøjes indtil fuldt Bidrag, hvis den ene af Barnets
Forældre er død, har forladt Landet eller ikke kan findes,
og den tilbageblevne ikke overtager Ba,rnets Forsørgelse,
hvor dette lovlig kan ske.
2) Hvis en Ægtefælle, der har forladt Landet eller er
forsvundet, senere kommer til Stede, kan den anden af
Forældrene paa Begæring faa Bidraget nedsat til det normale.
§ 9. Fastsættelsen af Bidrag i Henhold til§ 7, Stk. 1,
sker ved det sociale Udvalg i Forsørgerens Opholdskommune
i følgende Tilfælde:
1) hvor, Ægtefællerne lever sammen, men hvor Mand
eller Hustru unddrager sig efter Evne at sørge forsvarlig
for Familien, saaledes at det offentlige maa træde til, jfr.
§
§ 313-14;
2) hvor Forsørgeren i øvrigt sørger for sin Familie, men
ikke kan overkomme desuden at udrede hele Udgiften i
Tilfælde, hvor eet eller flere af dennes M_edlemmer for offentlig
Regning skal anbringes paa Hospital, Sygehjem, en af de

-1933.

426

Lov om offentlig Forsorg.

20 Maj. i § 66 omhandlede Anstalter, i kontroleret Familiepleje
Nr. 181. under en af disse eller i øvrigt til Kur og Pleje udenfor Hjem

met; i disse Tilfælde sættes Forsørgeren i Bidrag, naar Op
holdet maa antages ikke at ville blive ganske kortvarigt,
og Bidragets Størrelse fastsættes under Hensyn til, hvad
han skønnes at kunne og burde udrede til delvis Dækning
af paagældende Udgifter. Saadant Bidrag kan ogsaa paa
lægges Forsørgeren, forsaavidt det er ham selv, der skal
indlægges paa Hospital eller lignende;
3) naar den forsørgelsespligtige skal sættes i Bidrag til
Børn, der er anbragt udenfor deres Hjem i Henhold til
Kap. IX eller i Henhold til Kap. VIII er henvist til en
Institution for forebyggende Børneværn. Fastsættelse af
disse Bidrag vil af Udvalget være at foretage samtidig med,
at der træffes Beslutning i Henhold til foranstaaende Be
stemmelser.
§ l O. Bortset fra de i § 9 nævnte Tilfælde sker Fast
sættelsen af Bidrag i Henhold til § 7 ved Overøvriglieden
(Overpræsidenten, Amtmanden).
§ ll. 1) De i §§ 7-10 omhandlede Bidrag paalæggea
ved særlig Resolution, hvoraf en Genpart tilstilles den for
sørgelsespligtige; er Bidrag paalagt af det sociale Udvalg
for en anden Kommune end den, der skal bære en Opholds
kommunes Forpligtelser, tilstilles en Genpart derhos sidst
nævnte Kommune. lforsaavidt angaar Bidrag, der fastsættes
i Henhold til § 9, Nr. 3, skal Resolutionen tilstilles Lands
nævnet for Børneforsorg, hvis Statskassen bærer hele Ud
giften; i andre Tilfælde tilstilles en Genpart Landsnævnet.
Forsaavidt angaar Bidrag, der fastsættes· i Henhold til § 9,
Nr. 2, jfr. § 69, Stk. 3, skal Genpart af Resolutionen tilstilles
Socialministeren.
2) Socialministeren udarbejder til Brug for det sociale
Udvalgs Fastsættelse af Bidrag Udkast til Resolution med
tilhørende Genpart. Med Hensyn til Fremgangsmaaden ved
Overøvrighedens Fastsættelse af Underholdsbidrag vil Reg
lerne i Lovgivningen om Retsforholdet mellem Ægtefæller
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og om Retsforholdet mellem Forældre og Børn være at 20 Maj.
Nr. 181.
iagttage med de af denne Lov følgende Ændringer.
3) Der skal ved Resoluti�nen paalægges Bidrag fra et
saa tidligt Tidspunkt som muligt og senest fra Resolutionens
Dato. Forfaldsdagen maa først sættes efter nævnte Dato;
Bidraget lliaa, bortset fra de i§ 7, Stk. 2 og 3, jfr.§ 8, nævnte
Tilfælde, ikke forlanges betalt forud for længere Tid end
1 Maaned. Forsaavidt angaar de i§ 7, Stk. 2 og 3, jfr. § 8,
nævnte Tilfælde, maa Bidraget ikke forlanges betalt forud
for længere Tid end 6 Maaneder.
§ 12. 1) Den Myndighed, hvem det i Henhold til det
foregaaende er overdraget at omsætte en Forsørgelsespligt
eller Bidragspligt endelig eller midlertidig til et Underholds
bidrag, kan ligeledes - naar som helst og uanset det op
rindelige Grundlag for Bidrags Paalæggelse - forhø.ie eller
nedsætte Bidraget. Undtagelsesvis kan et forfaldent Bidrag
for et kortere Tidsrum helt eller delvis eftergives, men kun
med Samtykke af Overøvrigheden eller for de i § 9, Nr. 2,
jfr.§ 69, Stk. 3, og§ 9, Nr. 3, nævnte Tilfælde af henholdsvis
Socialministeren og Landsnævnet for Børneforsorg.
2) Naar ganske særlige Grunde taler derfor, kan det med
de i Stk. 1 nævnte Myndigheders Samtykke, der kun kan
meddeles for 1 Aar ad Gangen, undlades at paalægge Bidrag,
navnlig i de i § 9, Nr. 3, nævnte Tilfælde.
§ 13. 1) Det sociale Udvalgs Afgørelser i Henhold til
§ 9, Nr. 1-2, kan indan'/.:es for Overøvrigheden, hvis Af
gørelse er endelig. Dog sker Indankning, forsaavidt angaar
de af det sociale Udvalg i Henhold til § 69, Stk. 3, trufne
Afgørelser, direkte for Socialministeren, der kan forandre et af
.Udvalget paalagt Bidrag.
2) Det sociale Udvalgs Afgørelser i Henhold til§ 9, Nr. 3,
kan indankes for Landsnævnet for Børneforsorg, hvis Af
gørelse er endelig. Udredes hele Udgiften ved paagældende
Barns Forsørgelse af Statskassen, kan Landsnævnet selv
stændig forandre et af Udvalget paalagt Bidrag.
3) Anker over Overøvrighedens Ansættelser i Henhold
til § 10 afgøres endeligt af Socialministeren.
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4) Indankning skal i alle Tilfælde være foretaget inden
Nr. 181. 14 Dage efter, at Genparten af Resolutionen maa antages
at være modtaget.
§ 14. 1) Inddrivelse vg Afsoning af Underholdsbidrag,
hvad enten disse er fastsat af det sociale Udvalg eller af
Overøvrigheden, sker i alle Tilfælde efter de for Inddrivelse
og Afsoning af Underholdsbidrag til Børn udenfor Ægte
skab gældende Regler.
2) Hvor det sociale Udvalg overfor Overøvrigheden
fremsætter Anmodning om Afsoning af et i Henhold til§ 7,
Stk. 2-3, jfr.§ 8, fastsat Underholdsbidrag, vil Overøvrig
heden ved Afgørelsen af, om den bidragspli�tige fuldt ud,
delvis eller slet ikke skal afsone det for det paagældende
Tidsrum fastsatte Beløb, have at tage Hensyn til paa den
ene Side paagældende Forsørgers Forsørgelsesbyrde som gift
og paa den anden Side hans Betalingsevne, Arbejdsomhed,
Ædruelighed, Helbredstilstand og andre Omstændigheder, der
egner sig til at tages i Betragtning ved Bedømmelsen af,
om han kan siges at tage sig sit Ansvar som Forsørger til
strækkelig alvorligt.
3) Hvor der begæres Afsoning af et ikke erlagt Under
holdsbidrag, skal Overøvrigheden være berettiget til for et
kortere Tidsrum at stille Afsoningen i Bero, naar det efter
en nærmere Undersøgelse maa antages, at paagældende uden
egen Brøde, ved Sygdom eller virkelig Fattigdom, der ikke
skyldes Forsørgelsespligter udenfor Ægteskab, Dovenskab,
Drikfældighed eller lignende, for Tiden er ude af Stand til
at betale.
4) Overøvrighedens Afgørelse med Hensyn til Afsoning
kan ikke af den paagældende Forsørger indankes for højere
Myndighed, medens Nægtelse af at fastsætte Afsoningsret
for hele Bidraget eller en Del af dette eller at iværksætte
en begært Afsoning af vedkommende sociale Udvalg kan
indankes for Socialministeren.
§ 15. 1) Den Hjælp, der af det offentlige efter denne
Lov ydes en Person, overfor hvem en anden har Forsørgelses
pligt, betragtes som oppebaaret af denne sidste og medfører
20 1l1aj.
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for ham de Retsvirkninger, som efter denne Lov maatte 20 Maj.
være knyttet til Hjælpens Modtagelse. Er Forsørgeren Nr. lSl.
uvidende om den ydede Hjælp, indtræder Retsvirkninger
dog kun, saafremt Forsørgeren ikke fra det Tidspunkt, da
han er blevet vidende om den ydede Hjælp, selv overtager
Forsørgelsen eller Udgifterne ved denne og desuden ikke
indenfor en rimelig Frist, der i intet Tilfælde maa strække
sig udover 3 Maaneder efter fornævnte Tidspunkt, refunderer
den af det offentlige ydede Hjælp.
2) Forsaavidt det drejer sig om Hjælp, som af det offent
har
maattet ydes Hustruen i Tilfælde, hvor denne uden
lige
tilstrækkelig Grund har forladt Manden, sidestilles dennes
Villighed til at genoptage Samlivet med den i Stk. 1 om
handlede Overtagelse af Forsørgelsen.
3) Den i Stk. 1, lste Pkt., angivne Hovedregel gælder
ogsaa, hvor der i Tilfælde af egentlig Forsørgelsespligt er
fastsat Underholdsbidrag i Henhold til§ 7; dog har Børne
værnsudgifter udover de i Medfør af § 9, Nr. 3, jfr. § 12,
paalagte Bidrag ikke de i Stk. 1, lste Pkt., nævnte Virk
ninger.
4) Ingen Overenskomst, hvorved den af de foregaaende
Paragraffer flydende Forsørgelsespligt helt eller delvis er
ophævet eller overført paa en anden end den eller dem,
denne Lov foreskriver, kan overfor det offentlige fritage
vedkommende for Forsørgelsespligten eller dennes Retsvirk
ninger.
;;) Den Del af et i Medfør af§ 9, Nr. 3, paalagt Bidrag,
der ikke kan betragtes som betalt i det Øjeblik, da Udpant
ning (Skøn) foretages, betragtes som en den bidragspligtige
ydet Kommunehjælp, saaledes at senere indbetalte Beløb
betragtes som Tilbagebetaling af Kommunehjælp. I de Til
fælde, hvor Efterlysning har været foretaget, betragtes Rest
gælden først som Kommunehjælp Maanedsdagen efter den
forgæves foretagne Efterlysning.
6) Forsaavidt den bidragspligtige har Forsørgelsessted i
den Kommune, som det i Medfør af§ 53, Stk. 2, jfr.§§ 55,
Stk. 5, og 155, Stk. 1, paahviler at inddrive Bidraget, noteres
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20 Maj. den modtagne Kommunehjælp i Kommunens Registrant
Nr. 1"81. over offentlig Hjælp, jfr. §§ 24, Stk. 1, Nr. 4, og 28, Stk. 2.

Har han Forsørgelsessted i en anden Kommune, paahviler
det den afkrævende Kommune at gøre Anmeldelse til først
nævnte Kommune, jfr. § 54, Stk. 4, og denne noterer da
Kommunehjælpen i sin Registrant. Har den bidragspligtige
ikke noget Forsørgelsessted, foretages Anmeldelse direkte
til Socialministeriet.
7) Den saaledes modtagne Kommunehjælp kan eventuelt
medføre særlige Retsvirkninger, jfr. § 307, Stk. 2.
§ 16. Den Omstændighed, at en Persons :B'orsørgelse
efter Loven helt eller delvis paahviler en anden Person,
fritager ikke vedkommende Opholdskommune fra at udrede
den fornødne Hjælp, men Kommunalbestyrelsen skal om
muligt snarest underrette Forsørgeren om Sagen, jfr. § 15,
Stk. 1.
K a p i t e 1 I I. F o r s ø r g e 1 se s r e t o g
F o r b ø r g e 1 s e s s t e d.
1
§ 17'. ) Enhver, der har dansk Indfødsret, har For
sørgelsesret her i Landet.
2 ) Der kan ved traktatmæssige Bestemmelser under For
udsætning af Gensidighed indrømmes et fremmed Lands
Statsborgere Adgang til vedvarende at forsørges her i Landet,
saa længe de har Ophold her. Yd..,s der offentlig Hjælp til
vedkommende fremmede Statsborger, bliver den Del af Ud
giften herved, som ikke maatte blive refunderet af hans
Hjemland, at erstatte Opholdskommunen af Statskassen
med 2/3•
§ 18. 1) Saafremt der til en Udlænding, hvem der ikke
er indrømmet Adgang til i Trangstilfælde vedvarende at for
sørges her i Landet (jfr. §§ 17, Stk. 2, og 20, Stk. 2), maa
ydes Hjælp af det offentlige, og Forholdene i det enkelte
Tilfælde efter Socialministerens Skøn maatte tale imod at
benytte Retten til Hjemsendelse, skal Ministeren kunne med
dele ham et Forsørgelsesbevis, i Henhold til hvilket Opholds
kommunen kan fortsætte Hjælpen mod Refusion fra Stats
kassen af 2/3 af samtlige, lovlig afholdte Udgifter.
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En Person, der vel ikke er i Besiddelse af dansk 20 Maj.
Indfødsret, men som Socialministeren dog efter de fore- Nr. 181.
liggende Omstændigheder finder bør modtages til Forsørgelse
her i Landet, skal derom have udstedt et Forsørgelsesbevis.
Statskassen refunderer· Opholdskommunen samtlige, lovlig
afholdte Udgifter ved hans Forsørgelse, indtil paagældende
Trangstilfælde er ophørt. Ved senere Trangstilfælde refunderer Statskassen 2/3 af den ham ydede Hjælp.
§ 19. En indfødt, der er blevet Statsborger i et frem
med Land, taber, forsaavidt og saa længe han ifølge Lov
givningen ikke kan udøve de til Indfødsretten knyttede
Rettigheder, sin Forsørgelsesret her i Landet.
§ 20. 1) Alle Spørgsmaal om en trængendes Forsørgelses
ret afgøres fra denne Lovs Ikrafttræden efter foranstaaende
Regler.
2) Dog beholder en Person, der ved Lovens Ikrafttræden
efter den gældende Lovgivning har vundet Forsørgelsesret i
en dansk Kommune uden at have Indfødsret, sin Forsørgelses
ret her i Landet, men Udgifterne ved offentlig Hjælp til
saadanne Personer refunderes fra Lovens Ikrafttræden med
2/ af Statskassen.
3
3) En Udlænding, der uden traktatmæssig Hjemmel
efter den hidtil gældende Forsørgelseslovgivning har modtaget
offentlig Hjælp, til hvis Ydelse der kun krævedes Ret til
vedvarende Forsørgelse her i Landet, kan, saafremt og saa
snart han paa ny søger om Hjælp, af Opholdskommunen
henvises til at erholde Forsørgelsesbevis udstedt af Social
ministeren, o�, hvis Andragendet herom imødekommes, re
funderes Udgifterne fra Lovens Ikrafttræden efter Reglerne
i § 18, Stk. 1.
4) I Tilfælde, hvor der af Staten inden denne Lovs
Ikrafttræden er givet en Kommune Tilsagn om fuld Refusion
af Hjælp, der ydes til en Person, som ikke har dansk Ind
t
fødsret, og hvor denne Hjælp ved Lovens Ikraftræden er
løbende, skal der ydes vedkommende Kommune fuld Refu
sion fra Statskassen af samtlige lovlig afholdte Udgifter,
saa længe paagældende Person har Ophold i Kommunen.
2)
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§ 21. 1) Udgifter til Hjælp til m Udlænding, der ikke
20 Maj.
Nr. 181. i Henhold til traktatmæssig Hjemmel, til den før 1892 gæ l
dende Fattiglovgivning eller til et af Socialministeren udstedt
Forsørgelsesbevis er berettiget til vedvarf'nde Forsørgelse
her i Landet, vil ikke blive refunderet Opholdskommunen,
medmindre denne uopholdelig og senest inden 1 Maar.ed
efter Ydelse af Hjælp, Kautions Afgivelse eller lignende
sender Indberetning om Sagen paa et i dette Øjem.ad af
Socialministeren affattet Skema.
2) Er Indberetnfog rettidig indsendi, tilstiller Socialmini
steriet Opholdskommunen et Forsørgelsesbevis for vedkom
'mende eller meddeler, om og i hvilken Udstrækning Hjælpen
vil kunne forventes refundt>ret fra Statskassen, indtil Hjem
sendelse eventuelt sker.
§ 22. 1) Enhver dansk indfødt og dermed i Henhold
til foranstaaende Paragraffer ligestillet har Forsørgelsessted
i den Kommune her i Laudet, hvor han har fast Bopæl
(Hovedhjemsted). Ophold af den i § 60, Nr. 1 og 3, om
handlede Beskaffenhed kan dog ikke medføre Erhvervelse af
Forsørgelsessted, medmindre paagældende .samtidig har haft
et af vedkommende Ophold uafhængigt Hovedhjemsted i
Kommunen, hvorhos · en Person, der paa det Tidspunkt,
da han flytter til en Kommune, modtager Kommunehjælp
eller Fattighjælp, først erhverver Forsørgelsessted i den til
-flyttede Kommune, naar Trangstilfældet maa anses for
ophørt.
2) For at et HovedhjemPted cg dermed et Forsørgelses
sted kan erhverves (eller ansas bevaret) for en enlig Person
udenfor hans faktiske Opholdskommune, er det ikke til
strækkeligt, at han har Adgang til at tage Ophold i et Hjem
i en anden Kommune, f. Eks. hos Forældre, i øvrigt uanset
om flere eller færre af hans Ejendele beror paa dette Til
holdssted; men til Hovedhjemsteds Bevarelse kræves, at han
har bevaret selvstændigt Logi i Hjemstedskommunen.
3) For Ægtefæller, der har ophævet deres Samliv, be
stemmes Forsørgelsesstedet for hver af dem efter Reglerne
i Stk. 1-2.
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4) Et Barn under 18 Aar har Forsørgelsessted paa Fami- 20 Maj.
liens Hovedhjemsted eller hos den af Forsørgerne, det følger. Nr. 181.
Er Barnet af Forsørgeren anbragt udenfor dennes Hjem, har
det Forsørgelsessted paa det dertil egnede Anbringelsessted,
medmindre Opholdet paa sidstnævnte Sted er midlertidigt
og derhos i Forvejen begrænset til en vis Tid (f. Eks. en
Ferie) eller af et vist nærmere liggende Formaals Opnaaelse
(f. Eks,. Moderens Hjemkomst fra Hospital).
§ 23. 1) Forsørgelsesstedet bevares, indtil den faste
Bopæl opgives, jfr. dog Stk. 2 og § 22, Stk. 4. Hvor den
trængende for Kommunens Regning henligger til Behand
ling i eller er anbragt i et i en anden Kommune beliggende
Sygehus, Alderdomshjem, Opdragelseshjem, Forsørgelses
anstalt, Plejestiftelse eller lignende eller i et privat Plejehjem,
bevares Forsørgelsesstedet dog, indtil Trangen til Hjælp maa
betragtes som ophørt, selv om Bopælen forinden er opgivet.
Det samme gælder, hvor en Kommune i Strid med denne
Lovs Regler om Ydelse af Hjælp har medvirket til paa
gældendes Flytning til en anden Kommune.
2) En dansk indfødt, som flytter til Udlandet, bevarer
det Forsørgelsessted, som han senest har haft her i Landet,
indtil han i Overensstemmelse med denne Lovs Regler er
hverver et andet F�rsørgelsessted.
§ 24. 1) Den Kommune, i hvilken en Person har For
sørgelsessted, har som saadan følgende Pli,gter:
1) Kommunen skal, forsaavidt paagældende i Trangs
øjeblikket opholder sig i Komm-wnen og ansøger om Hjælp,
træffe Afgørelse af, om Hjælp skal ydes, og i bekræftende Fald
yde den fornødne Hjælp, Anstaltsbehandling eller lignende.
2) Hvis den trængende har søgt Hjælp i en anden Kom
mune, og denne med Rette i Henhold til§ 53, Stk. 1, lste Pkt.,
har henvist den trængende til den Kommune, hvori han
har Forsørgelsessted, paahviler det sidstnævnte Kommune
at yde den fornødne Hjælp.
3) Kommunen skal som Sæde for Familiens Hoved
hjemsted paa Begæring yde den trængende Raad og Vej
ledning i Spørgsmaal af forsørgelsesmæssig Art.
Love, Anordninger m.m. 1933.
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4) Kommunen skal i Henhold til § 28, Stk. 2, notere

Nr. 181. al den Hjælp, Kommunen selv yder vedkommende, eller

hvorom den modtager Anmeldelse fra andre �ommuner,
jfr. §§ 15, Stk. 6, 54, Stk. 4 og 5, og 205, Stk. 2.
5) Den Kommune, der er Forsørgelsessted for en Hov ed
person, skal, naar denne eller en af Bipersonerne tager Op
hold i eller skal paa længere Rejse til Udlandet, paa Be
gæring udstede ham et Hjernstedsbevis, der lyder paa, at saa
vel han selv som hans Familie og i Tilfælde• af hans Død
hans Enke og umyndige Børn i Trangstilfælde vil blive
modtaget til Forsørgelse i Kommunen, saa længe de ikke er
blevet Statsborgere i en fremmed Stat eller i en saadan
har vundet Forsørgelsesret efter dennes Love. Blanketter
til Hjemstedsbeviser, der udfærdiges med dansk og fransk
Tekst, erholdes hos Amtet, som skal legalisere paagældende
Kommunalbestyrelses Underskrift. For den indfødtes Ved
kommende, som ikke har noget Forsørgelsessted ved Be
gæringen om Hjemstedsbevis, udstedes dette af den Kom
mune, som vedkommende Amt mener at burde henvise
paagældende til; i København og Jfrederiksberg rettes ogsaa
i slige Tilfælde Begæring om Hjemstedsbevis til Magistraten.
Forinden vedkommende Myndighed udsteder et Hjemsteds
bevis, skal den saa vidt muligt undersøge, hvorvidt An
søgeren maa anses for uberettiget til at forlade Landet for
længere eller ubestemt Tid, og om Hjemstedsbevis som
Følge deraf bør nægtes ham.
2) Med Socialministerens Godkendelse kan Kommunal
bestyrelsen, naar Hjemsendelse derved kan undgaas, og Om
stændighederne i øvrigt taler derfor, overfor vedkommende
udenlandske Myndighed indgaa paa helt eller delvis at udrede
Udgifterne ved Forsørgelse i Udlandet af en Person, der
har Forsørgelsessted i Kommunen. I saa Fald faar Kom
munen mellemkommunal Refusion for 2/3 af Udgifterne.
3) Har en dansk indfødt, der opholder sig i Udlandet,
intet Forsørgelsessted her i Landet, kan Socialministeren under
de i Stk. 2 anførte Forhold indgaa paa, at Statskassen di
rekte og endeligt afholder Udgifter ved hans Forsørgelse i
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Udlandet. I Tilfælde af Hjemsendelse refunderer Statskassen 20 Maj.
Opholdskommunen samtlige lovligt afholdte Udgifter ved Nr. 181.
han·s Forsørgelse, indtil paagældende Trangstilfælde er ophørt.
K a p i t e l III. A d m i n i s t r a t i o n e n s Or d n i n g
o g F o r s ø r g e l s e s m a a d e n.
§ 25. De i denne Lov omhandlede Sager og Arter af
. Hjælp administreres i hver Kommune for sig af paagældende
Kommunalbestyrelse, for Københavns Vedkommende dog
af Magistraten, og det maa ikke overlades andre, private
eller offentlige, Institutioner at overtage, helt eller delvis,
Administrationen af offentlig Hjælp.
§ 26. Til Administrationen af denne Lov nedsætter
KommunalbestyrE>lsen et blandt dens Medlemmer efter For
holdstal valgt Udvalg, de,t s.Jeiale Udi•alg, under hvilket
ligeledes skal henlægges de til Kommunalraadets Bestyrelse
overdragne Legater med sociale Formaal samt Sager om
Tilskud til sociale Øjemed, til velgørende Foreninger og lign.
I København varetages det sociale Udvalgs Opgaver af
Magistraten, jfr. dog Kap. VI.
§ 21'. 1) Naar det sociale Udvalg bestaar af mindst
5 Medlemmer, kan det til Behandlingen af de forskellige
Arter af Sager ne�sætte Underudvalg paa mindst 3 Med
lemmer, sammensat efter Forholdstal, men Udvalgets For
mand skal tillige være Formand for eller Medlem af de
forskellige Underudvalg. Der kan - naar det findes paa
krævet - af Kommunalbestyrelsen - i Landkommuner med
Amtsraadets Samtykke og i alle øvrige Kommuner, herunder
de i § 50, Stk. 1, 2det Pkt., nævnte, med Socialministerens
Samtykke - tillægges Formanden for det sociale Udvalg et
Honorar, der udredes af Kommunens Kasse.
2) Til at varetage Administrationen af Børneværnet, jfr.
§ 83, Stk. 2, nedsættes efter Kommunalbestyrelsens nærmere
Bestemmelse Eit særligt Underudvalg, der kan tiltrædes af
enkelte af Kommunalbestyrelsen udenfor dens Midte valgte
Personer, som maa antages at være i Besiddelse af Indsigt i
Børneforsorg. Det maa herved iagttages, at Flertallet af
28*
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20 Maj. Underudvalgets Pladser beklædes af Medlemmer af Kom

Nr.181. munalbestyrelsen. -- Ved Administrationen af Børneværnet

skal det sociale Udvalg (Underudvalget) følge de i § 87
indeholdte Regler.
3) Til Hjælp ved det sociale Udvalgs Administration ka n
Kommunalbestyrelsen efter Udvalgets Indstilling søge Bi
stand hos særlig sagkyndige eller interesserede, der som
frivillig Medhjælp knyttes til Administrationen, særlig til
Hjælp ved Børneforsorgens Gennemførelse, det almindelige
Tilsyn med Foranstaltninger i Henhold til Loven eller til andet
Arbejde, hvor speciel Sagkundskab er af Værdi. Endvidere
kan Kommunalbestyrelsen til Administrationen knytte faste
eller honorarlønnede Funktionærer (Kontorpersonale, Under
søgere, Sygeplejere, Anstaltsfunktionærer o. s. v.). For at
opn!).a den hensigtsmæssigste Løsning af de til den offentlige
Forsorg henlagte Opgaver gennem det mest formaalstjenlige
Samarbejde imellem det sociale Udvalg og de til Adll'ini
strationen knyttede frivillige Medhjælpere og Funktionærer
kan Kommunalbestyrelsen udfærdige en Instruks angaaende
dette Samarbejde og om Medhjælpernes og Funktionærernes
Opgaver. Saavel frivillige Medhjælpere som Funktionærer
bør i givet Tilfælde kaldes til Deltagelse i Udvalgets Møder,
men der kan ikke tillægges dem Stemmeret eller besluttende
Myndighed.
§ 28. 1) I Købstæderne og i de Landkommuner, der
enten har over 3 000 Indbyggere, eller i hvilke der findes
en samlet bymæssig Bebyggelse paa mindst 2 000 Ind
byggere, skal der til Administrationen af den offentlige
Forsorg knyttes et Konkr, SJcialk,intoret, med daglig Ekspedi
tionstid.
2) I hver Kommune skal der, efter nærmere af Social
ministeren udarbejdede Regler, føres en Registrant eller ind
rettes et Kartoteksystem med Oplysning om de understøttedes
Personalia, Hjælpens Art og Størrelse m., v.; forsaavidt
der i Kommunen etableres et Samarbejde med andre offent
lige eller private Institutioner med sociale eller velgørende
Formaal gennem Oprettelse af et Centralkontor, et Oplys-
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ningskontor eller lignende, skal dette henlægges under Social- 20 Maj.
Nr.181.
kontoret. .
§ 29. Hvor Hjælpens Art eller Størrelse ikke efter det
følgende paa Forhaand er fastsat, men helt eller delvis fast
sættes efter Skøn, drager det sociale Udvalg Omsorg for, at
ingen trængende savner det nødvendige til Livets Ophold
eller tilbørlig Kur og Pleje i Sygdomstilfælde.
§ 30. 1) Hvor Hjælpen ikke paa Forhaand efter denne
Lov er givet med Trangstilfældets Art, er det sociale Udvalg
i Udøvelsen af sit Skøn over Forsørgelsesmaaden frit stillet
med de i det følgende fastsatte Undtagelser.
2) Ved Afgørelsen af Forsørgelsesmaaden bliver i første
kk
Ræ e at tage Hensyn til den trængendes Tarv og til hans
Mulighed for senere at eksistere ved egen Hjælp. Som Følge
heraf kan der, hvor Forholdene taler derfor, og det derved
sandsynliggøres, at Trangen ikke bliver af mere vedvarende
Karakter, ydes Tilskud til Anskaffelse af Værktøj, Rulle,
Symaskine eller andre Arbejdsredskaber til forholdsvis mindre
Beløb, hvorimod det er udelukket at yde Hjælp til Indkøb
af Bohave paa Afbetalingskontrakt eller til Oprettelse eller
Overtagelse af egentlige Forretninger eller Bedrifter; det er
ligeledes udelukket at yde Hjælp til Betaling af Gæld, herfra
dog under særlige Omstændigheder undtaget Husleje og
Prioritetsrenter, naar en trængende .derved kan bevare sin
Bolig.
3) Det er forbudt at sætte en trængendes Anbringelse
i Pleje til offentlig Licitation, og Understøttelse i Hjemmet
gaar, hvor Forholdene tillader dette, forud for Anbringelse
i Pleje eller Indlæggelse i Forsørgelsesanstalter. Hvor særlige
Forhold taler derfor, er Kommunalbestyrelsen berettiget til
at yde Hjælpen som Naturalforplejning i Stedet for i kon
tante Tilskud.
4) Det sociale Udvalg kan i Sygdomstilfælde med Lægens
Samtykke indlægge enhver personlig understøttet paa Syge
hus, Alderdomshjem, Plejestiftelse eller i en Forsørgelses
anstalts Sygeafdeling; men ingen kan tvinges til at lade
sig underkaste nogen Operation, der kan medføre Fare for
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20 Maj. hans Liv eller Førlighed. Udskrivning fra Sygehus m. v.
Nr.181. af en mod det sociale Udvalgs Kaution henliggende Patient

maa først ske efter 24. Timers Varsel overfor Udvalget..
§ 31. 1) Ægtefolk, der efter deres Forhold ikke egner
sig til Understøttelse i Hjemmet, og som derfor henvises
til en Forsørgelsesanstalt, skal, forudsat at de fører et roligt
og· hæderligt Liv, som Regel bo sammen og maa i hvert
Fald kun i kortere Tid bo hver for sig, medmindre Adskillelse
ønskes af en af Parterne selv.
2) Angaaende Børn, der ikke forsørges i Forbindelse
med deres Forældre eller en af disse, gælder Reglerne i
Afsnit II.
§ 32. I Alderdomshjem, Syge- eller Plejestiftelser eller
paa en Arbejdsanstalts Forsørgelsesafdeling, hvor gamle eller
svagelige Personer anbringes, maa Børn kun rent midler
tidig optages; og i intet Tilfælde maa der indlægges Personer,
som ved Ufordragelighed, Dovenskab, Drikfældighed eller
lignende kan befrygtes at ville volde Forstyrrelse eller give
slet Eksempel.
§ 33. Det paahviler enhver Kommunalbestyrelse at
drage Omsorg for en forsvarlig Ordning af Sygeplejen i
Kommunen. Eventuelt kan der sluttes Overenskomst med
Sygekasser, Menighedsplejer, private Sygeplejeforeninger,
Nabokommuner eller lignende. Ordningen skal godkendes
for Landkommunernes Vedkommende af Amtsraadet, for
de andre Kommuners Vedkommende af Socialministeren.
§ 34. 1) Soci11,lministeren ..,_ for Landkommuners Ved
kommende Amtsraadet - kan paalægge Kommunalbestyrel
sen i Kommuner med over 4 000 Indbyggere at opføre eller
indrette et Alderd(ml,shjem til Optagelee a.f de. Personer, der
nyder Aldersrente, men som er saa gamle, svagelige eller
svækkede, at de ikke kan bo for sig selv eller anbringes i
privat Pleje.
2) Til et Alderdomshjem skal være knyttet en Syge
afdeling eller Sygestue, beregnet paa dem · af Hjemmets
Beboere, der tiltrænger egentlig Sygebehandling, men som
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ikke egner sig til Indlæggelse paa Hospital eller paa Amts- 20 Maj.
N1·. 181.
pldestiftelsen for kronisk syge, jfr. § 39.
3) I miudre Kommuner kan der til en forsvarlig Ordning
af den i Stk. 1-2 omhandlede Forsorg sluttes Overenskomst
med en eller flere Nabokommuner eller med Bestyrelsen for
et eller flere private Alderdoms- eller Sygehjem, dog at den
nærmere Ordning skal godkendes, for Landkommunernes
Vedkommende af Amtsraadet, for de øvrige Kommuners
Vedkommende af Socialministeren. Indlæggelse af en Person
paa et udenfor Kommunen værende privat Alderdomshjem
ka,n ikke ske imod paagældendes Villie.
§ 35. 1) Det paahviler enhver Købstadkommune at
drage Omsorg for, at det fornødne Antal Pladser i Optagelses
hjem for Børn staar til Raadighed for Kommunen til midler
tidig Anbringelse af Børn, som skal anbringes af det sociale
Udvalg i Overensstemmelse med Reglerne i Kap. IX. Dette
kan ske ved, at der træffes Aftale med et privat, anerkendt
Optagelseshjem i eller udenfor Kommunen, eller ved, at
Kommunen selv opfører eller indretter et saadant Optagelses
hjem.
2) Den af Kommunen trufne Ordning til Opfyldelse af
Kommunens Forpligtelse efter Stk. 1 skal godkendes af
Socialministeren.
§ 36. 1) Det paahviler enhver Kommunalbestyrelse
inden 2 Aar efter denne Lovs Ikrafttræden at have sikret
Kommunen Ret til i fornødent Omfang at disponere over
Pladser paa en kommunal Arbejdsanstalt. Forpligtelsen paa
hviler dog, forsaavidt angaar Landkommunerne, vedkom
mende Amtsraad. Saafremt der i denne Anledning sluttes
Overenskomst mellem flere Amts- eller Købstadkommuner,
skal den forelægges Socialministeren til Godkendelse.
2) Til enhver Arbejdsanstalt knyttes en Forsørgelses
afdeling med en eller flere Sygestuer, beregnet paa dem af
Afdelingens Beboere, der tiltrænger egentlig Sygebehandling,
men som ikke trænger til eller egner sig til Indlæggelse paa Ho
spital eller paa Amtsplejestiftelsen for kronisk.syge, jfr. § 39.
3) Forinden en Arbejdsanstalt tages i Brug, skal Social-
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20 Maj. ministeren have godkendt denne; det skal herved iagttages,
Nr.181. at de nu bestaaende Arbejdsanstalter (Fattiggaarde) saa vidt

muligt anvendes.
§ 37. 1) I enhver Amtsraadskreds, i København, paa
Frederiksberg og i enhver Købstad kan der efter Amtsraadets
eller vedkommende Kommunalbestyrelses Bestemmelse op
føres eller indrettes et kommunalt Fødehjem med tilhørende
Plejeafdeling til Brug for ubemidlede Personer indenfor det
for Fødehjemmet bestemte Omraade.
2) Forinden et kommunalt Fødehjem, der ikke er et Led
i et almindeligt Sygehus, tages i Brug, skal Socialministeren
have godkendt dette.
3) Forsaavidt et kommunalt Fødehjem ønskes indrettet
til ogsaa at modtage andre end de i Stk. 1 nævnte Barsel
patienter, skal det paases, at den fastsatte Takst maa anses
for tilstrækkelig til at dække den deraf foranledigede Udgift,
saavel med Hensyn til Etableringen som ·til Driften.
4) Et kommunalt Fødehjem maa ikke optage Barsel
patienter, der ifølge Lægeerklæring trænger til eller ved Op
tagelsen skønnes at trænge til egentlig Hospitalsbehandling,
og ingen Patient maa modtages, før Fødselen ifølge Attest
fra en Læge eller en autoriseret Jordemoder eller ifølge en
ved Optagelsen foretagen Undersøgelse maa antages at va1re
umiddelbart forestaaende.
5) Udskrivning af et kommunalt Fødehjem skal nor
malt ske fra 11 til 14 Dage efter Fødselen; men en Patient,
der er særlig svækket, eller hvis Hjem eller Arbejde er saa
ledes, at det efter en Undersøgelse af Forholdene skønnes
at ville være uforsvarligt straks at lade hende vende tilbage
til disse Forhold, kan med Barnet overflyttes til Fødehjem
mets Plejeafdeling, hvor Opholdet kan udstrækkes til .højst
6 Uger efter Fødselen. Den fornævnte Undersøgelse foretages
af det sociale Udvalg i Barselpatientens Opholdskommune,
hvorefter Udvalget træffer Bestemmelsen.. Hvor Fødehjem
mets Læge skønner, at Udvalgets Afgørelse af rent læge
mæssige Grunde maa anses uforsvarlig, kan han forlange
Sagen forelagt Amtslægen - i København Stadslægen -,
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hvis Afgørelse dog af Udvalget kan indankes for Socialmi- 20 Maj.
Nr.181.
nisteren.
§ 38. Ved Afgørelsen af en Kommunes Indbygger
antal i Henhold til denne Lov kommer kun de ved den sidste
almindelige Folketælling beregnede Tal i Betragtning.
§ 39. 1) I ethvert Amt kan der indrettes en eller flere
Plejestiftelser for kronisk S.IJYe. Flere Amter kan med Social
ministerens Godkendelse af Ordningen slutte Overenskomst
om Indretning af en fælles Stiftelse. Hvor Socialministeren
skønner, at Forsorgen med Hensyn til kronisk syge ikke er
forsvarlig enten overfor de syge eller med Hensyn til, at
Udgifterne ved Forsorgen er unødvendig store, kan han paa
byde, at Amtet træffer de fornødne Foranstaltninger i Hen
hold til foranstaaende.
2) De i Stk. 1 omhandlede Plejestiftelser er beregnet
paa at modtage saadanne særlig daarligt stillede kronisk syge
eller Invalider, som er for besværlige at pleje i et privat
Hjem, et Alderdomshjem eller en Arbejdsanstalts Syge
afdeling, og som paa den anden Side ikke anses for egnet
til Behandling paa et almindeligt Sygehus eller pa!t de af
Statf>n drevne eller godkendte Anstalter til Behandling af
Patienter med særlige Arter af Sygdomme.
3) Som Følge af det anførte kan i en Amtsplejestiftelse
for kronisk syge ikke optages Personer, der er i højere Grad
sindssyge, Epileptikere eller aandssvage eller lidende af de
i Lov om Foranstaltninger imod Udbredelse af smitsomme
Sygdomme Nr. 138 af 10. Maj 1915 omhandlede Sygdomme,
ligesom Patienter, der er lidende af Tuberkulose i Lunger
eller Strubehoved, kun maa modtages, forsaavidt og saa
længe Sygdommen ikke egner sig til Behandling paa et stats
anerkendt Tuberkulosehospital eller Sanatorium; selv i saa
Fald maa de kun optages, forsaavidt der er knyt.tet en særlig
for lungetuberkuløse indrettet Afdeling (Plejehjem) til
Stiftelsen, og dette Plejehjem har opnaaet Anerkendelse i
Henhold til Lovgivningen om Statsstøtte til tuberkuløses
Sygebehandling.
4) En Amtsplejestiftelse for kronisk syge maa ikke være
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20 Maj. beregnet paa færre end 20 Patienter, og Socialministeren
. Nr. 181. skal paase, at de paatænktePlejestiftelser er tilstrækkeligstore,
og at Beliggenheden er saa central og praktisk som muligt.
§ 40. 1) Socialministeren paaser, at der findes det
fornødne Antal Tva ng sarbejdsanstalter med en i Forhold
til hver Anstalts Omraade tilstrækkelig Plads til at modtage
de Personer, som i Medfør af denne Lov skal anses med
Tvangsarbejde eller modtage offentlig Hjælp gennem An
bringelse paa Tvangsarbejdsanstalt. Socialministeren træffer
nærmere Bestemmelse om Anstalternes Beliggenhed og om,
hvilket Om.raade hver enkelt Anstalt skal omfatte, og afgør
derhos, hvorvidt de bestaaende Tvangsarbejdsanstalter
kan benyttes.
2) Pligten til at oprette de nævnte Anstalter paahviler
de Amter (Amtskommuner og Købstæder), for hvilke An
stalten er bestemt. Flere Amter kan aed Socialministerens
Godkendelse slutte Overenskomst om Indretning af en fælles
Tvangsarbejdsanstalt.
§ 41. 1) Socialministeren kan meddele Godkendelse
af Arbejdskolonier paa de i det følgende anførte Betin
gelser.
2) Ved en Arbejdskoloni forstaas i denne Forbindelse
en af private - Forening eller Enkeltmand - oprettet og
dreven Virksomhed, der ikke har Interessenternes økono
miske Vinding som Formaal, men som er oprettet i velgø
rende Hensigt for at vænne arbejdsføre Personer, der paa
Grund af Hang til Omstrejfen, Betleri, Drikkeri ell. lign.
mangler Arbejdslyst, til regelmæssigt ·Arbejde og en rolig,
ædruelig Livsførelse.
3) For at opnaa Statsanerkendelse maa en Arbejds
koloni være knyttet til et isoleret beliggende Landbrug med
dertil hørende Skov- eller Havebrug samt de for de alminde
ligste Haandværk og særlig egnede Smaaindustrier for
nødne Værksteder.
4) Planer, Reglementer og Vedtægter for Arbejdskolo
nier samt Bestyrelsens Sammensætning skal godkendes af
Socialministeren.
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5) Det bliver paa de aarlige Finanslove at afgøre, om 20. Maj.
i
og hvilken Udstrækning der kan ydes en statsanerkendt Nr. 181 .
Arbejdskoloni Statsstøtte.
§ 42. 1) Socialministeren kan meddele Godkendelse
det
Antal Afvænningshjem jJr Alkoholister (Dranker
af
asyler), som skønnes nødvendige for at skaffe Plads til dem,
der af eller ved det offentlige ønskes indlagt i Henhold til
denne Lov.
2) Det bliver paa de aarlige Finanslove at afgøre, om og
i hvilken Udstrækning der kan ydes Statsstøtte til et stats
anerkendt Afvænningshjem, som særlig optager ubemidlede
Patienter, og hvis Takster efter en Undersøgelse af Hjem
mets hele Økonomi og Regnskabsvæsen er godkendt af
Socialministeren.
§ 43. 1) Naar et af de i de foregaaende Paragraffer
omhandlede Hjem eller Anstalter agtes anlagt, nedlagt,
forandret eller udvidet, indsendes behørige Overslag og Be
skrivelser samt øvrige· fornødne ,Oplysninger til vedkom
mende Myndigheds Godkendelse.
2) For samtlige de i §§ 34-42 nævnte Anstalter og
Hjem skal der forefindes reglementariske Bestemmelser om
deres Belægning og Benyttelse, Takster, Bestyrelse og dennes
Myndighed overfor Beboerne, om disses Rettigheder, For
pligtelser og Forplejning m. v. Der skal derhos i Reglemen
terne optages Bestemmelser om disciplinære Straffe og om
Sikringsmidler, der ikke maa gaa udover de i §§ 47 og 48 i
Borgerlig Straffelov givne Rammer, bortset fra, at det i
Reglementer for Arbejdskolonier, Arbejdsanstalter og Tvangs
arbejdsanstalter kan bestemmes, at grove Ordensforseelser,
derunder Flugt fra paagældende Anstalter eller Bortgang
uden Tilladelse, med Samtykke af den Myndighed, der har
indlagt vedkommende, kan straffes med Hensættelse til
Tvangsarbejde i indtil 3 Maaneder. Reglementerne indsendes
til Godkendelse af Socialministeren, og et efter Ministerens
Skøn passende Uddrag af Reglementet ophænges i vedkom
mende Hjem eller Anstalt paa en saadan Maade, at Beboerne
let kan gøre sig bekendt med Indholdet.
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3) Kommunalbestyrelserne er underkastet Amtmandens
20 Maj.
Nr. 181. Tilsyn med, hvorledes den praktiske Ordning af Forsør
gelsen i Henhold til denne Lov er gennemført. Paa Landet
kan dertil benyttes Bistand af Amtsraadets valgte Med
lemmer. Amtmanden skal mindst 1 Gang aarlig tilse hver
af de omhandlede indenfor Amtet beliggende Anstalter og
Hjem.
4) Amtmændene er indenfor deres Omraade berettiget
til og i givet Tilfælde forpligtet til at gribe ind, naar de kom
mer til Kundskab om Forhold, der er i Strid med Lovens
Regler eller med de Forudsætninger, paa hvilke disse bygger.
Det er herunder de nævnte M yndigheders Pligt at træffe
de fornødne Foranstaltninger overfor en Kommune, der
enten ikke forsørger en trængende paa forsvarlig_ Maade,
eller som ikke udviser en forsvarlig Økonomi med Hensyn
til Udgifter til den offentlige Forsorg.
§ 44. 1) Enhver, der søger eller kræver Hjælp i Hen
hold til denne Lov, maa finde sig i de Undersøgelser, For
klaringer m.v., der er nødvendige for at konstatere, om de af
Loven udkrævede Forudsætninger for Hjælpens Tilstaa.else
eller Refusion eller om de af det sociale Udvalg lovlig fast
satte Betingelser for Tilstaaelse af Hjælpen er til Stede.
Kan de i disse forskellige Henseender fornødne Oplysninger
ikke tilvejebringes sikkert paa anden Maade, kan de søges
tilvejebragt gennem Politiet eller om fornødent under et
Forhør ved Undersøgelsesret; de herigennem tilvejebragte
Oplysningers Beviskraft vil i øvrigt afhænge af Sagens
nærmere Beskaffenhed i det enkelte Tilfælde under særligt
Hensyn til den afhørtes Troværdighed, nøjere Kendskab
til eller Erindring om det omspurgte Forhold, hans Interesse
i Sagen o. s. v.
2) Enhver, der modtager Hjælp i Henhold til denne
Lov, maa finde sig i det Tilsyn og den Kontrol, der udkræves
for at konstatere, om Lovens Formaal med den enkelte
Hjælp maa anses for opnaaet.
3) Med Hensyn til Sager, der henhører under Afsnit
IL, gælder de særlige Regler i §§ 92 og 93.
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§ 45. 1) Ingen offentlig understøttet kan vægre sig 20 Maj.
ved at lade sig forsørge udenfor sin Opholdskommunes Nr. 181.
Grænser, hvor denne Lov hjemler eller forudsætter, at dette
kan ske, eller hvor den til Formaalet svarende Forsorg i
modsat Fald ikke eller kun ved væsentlig forøgede Udgifter
vilde kunne finde Sted.
2) Vægrer en trængende sig ved at modtage Hjælpen.i
den Form eller paa det Sted, det sociale Udvalg i Henhold
til denne Lov bestemmer, kan han vel indanke Afgørelsen
i Overensstemmelse med Reglerne i § 50, men han maa indtil
d
videre rette sig efter det sociale Uvalgs Bestemmelser, og
vil han ikke dette,. kan han afvises, eller, hvis han allerede
modtager Hjælp, henvises til at modtage denne som Kom
munehjælp efter Udvalgets Skøn, jfr. § 30.
d
3) Hvis Uvalget i Henhold til det i Stk. 2 anførte er
berettiget til at lade paagældende indlægge i en Forsørgelses
anstalt, kan om fornødent Politiets Bistand til hans An
bringelse kræves, og det samme gælder for de i § 30, Stk. 4,
nævnte Tilfældes Vedkommende.
§ 46. 1) Den trængende, som er anbragt paa en Ar
bejdskoloni, en Arbejdsanstalt eller en Tvangsarbejdsanstalt,
er forpligtet til ogsaa udenfor Anstalten efter Bestyrelsens
Bestemmelse at udføre ethvert Arbejde, som ikke overstiger
hans Evner og Kræfter. Dog kan han ikke mod sin Villie
udlejes til Arbejde for private. Regler om Arbejdsvederlag
skal fastsættes i Reglementerne.
2) Ingen, der forsørges som i Stk. I angivet, maa uden
Ledelsens Samtykke forlade det Sted, hvor han er anbragt.
§ 47. 1) Overfor den trængende, der forsørges eller
understøttes udenfor de i §§ 34.- 42 nævnte Anstalter eller
Hjem, kan de i § 43, Stk. 2, nævnte Disciplinærstraffe eller
Sikringsmidler ikke anvendes, men kun Reglerne i den al
mindelige borgerlige Straffelovgivning.
2) Tilsnigelse af Hjælp ved løgnagtige Meddelelser eller
Fordølgelse af Oplysninger af væsentlig Betydning straffes
som Bedrageri, medens en efter Forholdene afpasset mindre
Straf kommer til Anvendelse, naar en Person tilsniger sig
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20 Maj. Hjælp af væsentlig anden Art, end der ellers kunde tilkomme
Nr. 181. ham.

3) Afgivelse af falske eller urigtige Forklaringer vedrø
rende Spørgsmaal, der er af væsentlig Betydning for Af
.gørelser i Henhold til denne Lov, derunder efter Omstæa.dig
hedeme Meddelelse af Underskrift paa en over vedkommende
<;>ptagen eller forelæst Politirapport eller Forsørgelsesafhøring
ell. iign., der indeholder falske Oplysninger, straffes efter
Bestemmelserne i Borgerlig Straffelovs Kap. 17.
4) Den, der udviser grov Uagtsomhed med Hensyn til
de overfor offentlig Myndighed meddelte Oplysninger eller
afgivne Forklaringer af væsentlig Betydning ved Afgørelser
i Henhold til denne Lov, straffes med Bøde.
§ 48. 1) Den, der har gjort sig skyldig i et af de i§ i7,
Stk. :.I og 3, nævnte Forhold og i den Anledning er frakendt
de borgerlige Retti,gheder, kan, indtil han maatte have gener
hvervet disse, kun erholde Fattighjælp.
2) Er de borgerlige Rettigheder ikke frakendt ham, kan
han, forsaavidt Forseelsen er begaaet i egen Forsørgelsessag,
ikke i det første Aar opnaa anden Hjælp end Fattighjælp.
3) Den, der med Urette har oppebaaret Ydelser i Hen
hold til denne Lov, er forpligtet til at t,ilbagebetale disse i
Overensstemmelse med Lovgivningens almindelige Regler,
medmindre der maatte foreligge en undskyldelig. Vildfarelse
fra hans Side.
§ 49. 1) Bestemmelserne i Borgerlig Straffelovs Kap.
16 om Forbrydelser i offentlig Tjeneste eller Hverv finder
Anvendelse paa alle Personer, der deltager i Administra
tionen af denne Lov, saaledes at Undtagelsesbestemmelsen
i § 156, 2det Pkt., i Borgerlig Straffelov ikke anvendes paa
vedkommende Personer.
2) Viser det sig, at en Kommune ved begaaede Mislig
heder er blevet bE>friet for en samme paahvilende Forsørgelses
byrde, skal Socialministeren bestemme, i hvilket Omfang
paagældende Kommune desuagtet helt eller delvis skal bære
Omkostningerne ved vedkommende trængendes fremtidige
Forsørgelse, og i hvilket Omfang der i den Anledning skal

Lov om offentlig Forsorg.

447

-1933.

søges Regres ho� de Personer, der er Skyld i Misligheden. 20 Maj.
Saafremt de erstatningspligtige Personer ikke vil bøje sig for Nr. 181.
Ministeriets Afgørelse, skal Kommunalbestyrelsen lade denne
prøve ved Domstolene og er berettiget hertil i alle Tilfælde.
§ 50. 1) Klager over de af vedkommende kommunale
Myndigheder i Medfør af nærværende Lov trufne Afgørelser
kan ikke af den private indbringes for Domstolene, jfr.§ 52,
men forelægges vedkommende Amtmand, hvis Afgørelser
atter kan indankes for Socialmi�. I København og.
Frederiksberg forelægges Klager fra de private for Social
ministeren, og en lignende Ordning kan af Ministeren god
kendes for andre store Kommuner, hvis Forsørgelsesvæsen
ledes af en selvstændig juridisk Forvaltning. Med Hensyn
til Klager over de af det sociale Udvalg i Medfør af Afsnit
II iværksatte Børneværnsforanstaltninger gælder Reglerne
i § 90, jfr. § 107.
2) De private er ligeledes berettiget til at klage til Amt
manden, og forsaavidt angaar de i Stk. 1, 2det Pkt., nævnte
Kommuner til Socialministeren, hvis vedkommende Kom
�unalbestyrelses Afgørelse efter deres Opfattelse trækker
i Langdrag, uden at dette retfærdiggøres ved Mangel paa
Oplysninger, der er fornødne for Sagens Afgørelse.
3) Saafremt Amtmandens Afgørelse af en af de i Medfør
af Stk. 1 indgivne Klager ikke foreligger i Løbet af højst
1 Maaned, skal Amtmanden i Afgørelsen angive de nærmere
Grunde til Forsinkelsen. Som Følge heraf skal Amtmanden,
hvis han, forinden Afgørelsen træffes, finder det fornødent
at indhente nærmere Oplysninger fra kommunale Myndig
heder eller andre, i Skrivelse� angive, inden hvilken Tids
frist Svaret skal foreligge, og_ Svaret skal da, forsaavidt det
først indløber efter den foreskrevne Frist, angive de nærmere
Grunde til Forsinkelsen. Er Klageren ikke tilfreds med Amt
mandens Angivelse af Grundene til en eventuel Forsinkelse.,
kan han særskilt indanke dette Spørgsmaal for Socialmi
nisteren.
4) Indankning til Socialministeren i Henhold til Be
stemmelserne i denne Paragraf skal, hvor ikke ganske sær-
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20Maj. lige Omstændigheder foreligger, ske inden 1 Maaned efter

Nr. 181. Amtmandens Afgørelse.

§ 51. 1) Uenighed mellem Kommuner om de dem ifølge
denne Lov i deres indbyrdes Forhold paahvilende Forplig
telser afgøres af Amtmanden i den Overøvrighedskreds,
hvortil den Kommune, mod hvem Forpligtelsen gøres gæl
dende, hører. Forsaavidt Forpligtelsen menes at paahvile
en af de i§ 50, Stk. l, 2det Pkt., nævnte Kommuner, fore. lægges Sagen for Socialministeren.
2) Hvor intet andet er fastsat, kan Amtmandens Af
gørelser indankes for Sociahninisteren. Naar ikke ganske
særlige Omstændigheder foreligger, maa Indankning ske
inden 1 Maaned efter Afgørelsen.
§ 52. 1) Socialministeren er den øverste admini�tmtive
Myndighed i Forsørgelsessager.
2) Socialministeren skal meddele Klageren Afgørelse i
enhver Sag, der indankes for ham. Hvis Afgørelsen ikke
foreligger inden 3. Maaneder, skal de nærmere Grunde til
Forsinkelsen. oplyses. EJ!!i.ver Afgørelse skal begrundes,
derunder ved Henvisning til den Lovbestemmels;:-T' Kraft
af hvilken den er truffet, og Ministeriet er forpligtet til
snarest muligt i Ministerialtidende at offentliggøre enhver
Afgørelse, der skønnes at være af almindelig Interesse, eller
som kan tjene til Vejledning for de underordnede Myndig
heder i deres Forvaltning af denne Lov.
3) De af vedkommende overordnede Myndigheder i
Medfør af denne Lov trufne Afgørelser kan kun indbringes
for Domstolene (vedkommende Landsret), naar Admini
strationen formenes at være gaaet udenfor Lovens Rammer
eller Forudsætninger eller i øvrigt at have tiltaget sig en
Myndighed, som det ifølge Loven ikke kan være tilsigtet at
lægge i den retsanvendende Administrations Hænder. Det
er dog en Forudsætning for en Sags Indbringelse for Dom
stolene i Henhold til denne Lov, at dennes Afgørelse er af
aktuel Betydning, idet almindelig Retsbelæring . eller al
mindelig Vejledning i Lovens Forstaaelse kun kan meddeles
af administrative Myndigheder.
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Kapi t el IV. O m H j æ lpen s Y del s e o g R e f u-20Maj.
Nr. 181.
s i o n s a m t o m R e g n s k a. b s v æ s e n e t.
Opholcl.skomrnunens Forpligtelser.
§ 53. 1) Naar en trængende henvender sig til sin Op
holdskommune om Hjælp, og Henvendelsen skønnes be
grundet, paahviler det denne at træde til, uanset hvorvid.t
den trængende har fast Bopæl i Kommunen, og uanset om
Udgifterne ved Hjælpen eventuelt skal bæres af en anden
§
Kommune som retlig Opholdskommune i Henhold til §
60-63; hvis vedkommende har Forsørgelsessted i en anden
Kommune, vil han dog undtagelsesvis kunne henvises til
Hjælp af sidstnævnte Kommune, forsaavidt den deraf føl
gende Udsættelse med Hjælpens Ydelse ikke vil være til
Skade for ham, og forsaavidt han uden større Besvær vil
kunne henvende sig til sidstnævnte Kommune. Den Kom
mune, som herefter skal yde Hjælpen, skal, saa længe dens
Forpligtelser som Opholdskommune vedvarer, jfr. § 55,
optage de fornødne Afhøringer m. v., foretage Undersøgelser,
indhente de forskelligartede Oplysninger, bestemme J!'or
sørgelsesmaaden og Hjælpens Art eller Størrelse, føre Tilsyn
med dens Anvendelse og i det hele gennemføre Administra
tionen efter de almindelige Regler i Kap. III eller efter de
særlige Regler om Behandlingen af hvert enkelt Trangs
tilfælde i Henhold til de følgende Kapitler.
2) Hvis den ydede Hjælp i Henhold til Loven helt eller
delvis medfører Erstatningspligt fra en privat Forsørger,
jfr. herved§ 15, paahviler det endvidere Opholdskommunen
at foretage de til Inddrivelse af Erstatning eller til Ind
krævning m. v. af Underholdsbidrag fornødne Skridt, dog
at den har Krav paa Bistand fra Myndighederne i Forsør
gerens Opholdskommune.
3) Omvendt paahviler det den faktiske Opholdskommune,
saa længe dens Forpligtelser vedvarer, paa begrundet Hen
vendelse fra andre Kommuner at drage Omsorg for, at den
den trængende paahvilende legale Forsørgelsespligt saa vidt
Love, Anordninger m. m. 1933.
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20 Maj. muligt opfyldes, eventuelt at der paalægges ham Under
Nr. 181. holdsbidrag i Medfør af Reglerne i Kap. I.
4)

De Beløb, som er indgaaet i Henhold til Stk. 2-3,
samt Beløb, der forskudsvis er udbetalt af det offentlige
i Henhold til Reglerne i Kap. XV, skal, forsaavidt og i den
Udstrækning, disse forskellige Beløb tilkommer det offent
lige paa den Persons Vegne, til hvem Hjælpen er -ydet, af
vedkommende Opholdskommune fradrages i de samlede
Udgifter, før Regning over disse sendes andre, refusions
pligtige :Myndigheder.
§ 54. 1) Det sociale Udvalg i Opholdskommunen skal
drage O�sorg for, at den trængende, naar der stilles Kau
tion eller bevilges Understøttelse, som er Genstand for Re
fusion, eller naar der rejses Spørgsmaal om Understøttelse
fra Staten; straks underkastes en Afhøring eller udfylder en
af Socialministeren godkendt Blanket til Oplysning om:
1) Navn, Alder og Fødselssted samt for gifte Personers,
fraskiltes, Enkers eller Enkemænds Vedkommende Vielses
dag og Vielsessted, eventuelt Datoen. for Ægteskabets Op
løsning;
2) indfødsretlige Forhold;
3) Opholdssted og den nærmere Karakter af dette;
4) om han i Løbet af de sidste 5 Aar har modtaget
offentlig Hjælp, �amt hvor og hvilken;
5) legale Fcrsørgelsespligter;
6) økonomiske Forhold og
7) de øvrige Oplysninger, der er af Betydning for at
afgøre, om Lovens Betingelser for Ydelsen af den ansøgte
Hjælp i det enkelte Tilfælde er opfyldt. Udvalget skal være
opmærksom paa," at der ikke maa afkræves den trængende
Oplysning om, hvorvidt han har været straffet, medmindre
en saadan Oplysning er nødvendig i det foreliggende Tilfælde.
2) De omhandlede nødvendige Oplysninger eller !for
klaringer skal foreligge nedskrevet, dateret og saa vidt
muligt forsynet med paagældende Forsørgers paa Tro og
Love underskrevne Erklæring om, at de er i Overensstem
melse med Sandheden. Er Forklaringen optaget af det offent.-
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lige, skal den tillige forsynes med Underskrift af den, der 20 Maj.
har optaget Forklaringen, som skal være oplæst for og god- Nr. 181.
kendt af den trængende (Forsørgeren}, der derhos altid åfkræves de Legitimationspapirer, som maatte være af Betydning til Bevis for Rigtigheden af de meddelte Oplysninger,
og som han er i Besiddelse af.
3) Forsaavidt paagældende ikke er i Besiddelse af et
for Sagen nødvendigt Dokument, kan det ikke paalægges
ham at fremskaffe det, men dette skal da til Brug for det
offentlige udstedes vederlagsfrit af vedkommende kirkelige
eller verdslige Myndighed. Den privates egne Legitimations
papirer skal snarest efter Brugen tilbagesendes ham i an
befalet Brev eller afleveres til ham personlig.
4) Naar vedkommende trængende ikke har Forsørgel
sessted i Opholdskommunen, paahviler p.et denne snarest
og senest inden 14: Dage efter den første Hjælps Ydelse
eller Kautionens Afgivelse at anmelde Hjælpen for det so
ciale Udvalg paa Forsørgelsesstedet, der noterer Hjælpen,
jfr. §§ 24, Stk. 1, Nr. 4, og 28, Stk. 2, og eventuelt giver Op
holdskommunen de Oplysninger, der skønnes at være af
Interesse ved Afgørelsen af Omfanget, Varigheden eller
Lovligheden af Hjælp til paagældende.
5) Hvis vedkommende trængendes Forsørgelse paahviler
en anden Person, og denne Forsørger har Forsørgelsessted
i en anden Kommune, skal der tilgaa sidstnævnte Kommune
Anmeldelse om Hjælpen.
6) Hvis den trængende (dennes Forsørger) ikke har
Forsørgelsessted i nogen Kommune her i Landet, anmeldes
Hjælpen direkte til Socialministeriet.
§ 55. 1) De Forpli,gtelser, der paahviler en Kommune
s_om Opholdskommune, vedvarer normalt, indtil det Trangs
tilfælde, der nødvendiggjorde Hjælpen, er behandlet til Ende.
2) Opholdskommunens Forpligtelser i Htmhold til Stk. 1
ophører dog, naar det er den trængende selv, der ved at for
lade Kommunen midlertidig har bragt Hjælpen til Ophør,
og denne ikke har bestaaet i Kommunehjælp eller Fattig
hjælp, jfr. dog § 50, Nr. 5.
2 9*
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20 Maj. af 29. April 1913, jfr. Lov Nr. 101 af 4. Marts 1918 og Lov
Nr. 181. Nr. 127 af 30.. Marts 1920.

9) Lov om Jordemodervæsenet Nr. 126 af 13. Juni
1914 § 5, jfr. Lov Nr. 378 af 23. Juni 1920.
10) Lov om Arbejde i Fabrikker m. v. Nr. 143 af 29.
April 1913 § 29, Stk. 2-3.
11) Lov om Arbejde i Bagerivirksomheder og Kondi
torier Nr. 230 af 9. Juni 1920 § 11, Stk. 2.
12) Lov om Skolebespisning Nr. 92 af 23. Maj 1902.
13) Lov om Foranstaltninger mod smitsomme Sygdom
mes Udbredelse Nr. 138 af 10. Maj 1915 § 34, jfr. Lov Nr. 87
af 1. April 1925. Lovens § 35 forbliver gældende med de af
nærværende Lov følgende Ændringer.
14) De i § 15 i Lov Nr. 229 af 20. December 1929 om
Ordning og delvis Ophævelse af det kommunale Pligtarbejde
indeholdte Bestemmelser om en Kommunes Udgifter til
Læge-, Sygehus- samt Jordemoderkørsel til trængende for
bliver i Kraft med den Ændring, at Hjælpen betragtes som
Særhjælp, og at Udgifterne refunderes som i § 75, Stk. 1,
Nr. 2, fastsat.•
15) Lov om Foranstaltninger til Tuberkulosens Bekæm
pelse Nr. 145 af 12. Marts 1918 § 5, Stk. 2-3, og§ 13, Stk. 2.
16) Lov om Statsstøtte til tuberkuløses Sygebehandling
Nr. 66 af 29. Marts 1924 §§ 9 og 10.
17) Lov om Ægteskabs Indgaaelse og Opløsning af 30.
Juni 1922 §§ 19 og 21, Nr. 12.
§ 335. 1) Regeringen bemyndiges til ved kgl. Anord
ning - helt eller delvis - at sætte denne Lov i Kraft paa
Færøerne med de Lempelser, som ifølge disse Øers særlige
Forhold maatte findes hensigtsmæssige. Indtil dette sker,
skal de i § 334 nævnte Lovbestemmelser, forsaavidt de har
Gyldighed for Færøerne, fremdeles gælde for disse Øer, dog
saaledes, at en færøsk Kommune for den Del af det offent
liges Udgifter i Henhold til paagældende Love, der efter
disse paahviler en Forsørgelseskommune i det øvrige Dan
mark, indsender Opgørelse til Færø Amt, der til Socialmini
steriet anmelder Udgiften til Refusion efter Reglerne i § 77
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om mellemkommunal Refusion, at Hjemsendelse af træn- 20 Maj.
gende til en Kommune i det øvrige Danmark ikke kan finde Nr. 181.
Sted, og at.Statskassens Tilskud til Kommunernes Udgifter
til de kommunale Hjælpekasser fastsættes til 1/10 af Kom
munens Tilskud til· Hjælpekassen.
2) Ifølge dansk-islandsk Forbundslov Nr. 619 af 30 No
vember 1918 har islandske Statsborgere Forsørgelsesret her
i Landet. Udgifterne ved. trængende islandske Statsborgeres
Forsørgelse refunderes vedkommende Opholdskommune med
2/ 3 af Statskassen; forsaavidt paagældende islandske Stats
borger ved Ankomsten her til Landet er trængende til offentlig
Hjælp, refunderes Hjælpen dog fuldt ud af Statskassen,
indtil paagældende Trangstilfælde er ophørt.

Register til Lov om ·offentlig Forsorg.
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X. Om Overtilsynet med Børnev ærnet
og om Anke. . . . . ............
XL Op dragelseshjemmene m. v. .....
XII. Om Ophør afForanstaltninger efter
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§§ 151-156
§§ 157-166
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Af s n i t I II.
Kap.
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det offentlige................. §§ 182-218
XVI. Bidrag til Børn af Enker og Enke.
m ænd samt til for ældreløse Børn §§ 219-230
A fs n it I V.

Hjælp i en Række særlige Tilfældi
(Særhjælp).
XVII.
Hjælp
i
Anledning
af Fødsel ....
Kap.
XVIII. Sygehj ælp ......................
XIX. Forskellige sp redte Trangstilfælde.
XX. Offentlig Skolebespisning m. v. ..
XXI. Forbigaaende og uforudseelige
Trangstilfælde. . . .............

§§
§§
§§
§§

231-240
241-268
269-284
285-288

§§ 289-291
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Kap.
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Kommunehjælp.
XXII. Kommunehj ælp................. §§ 292-308
Afs n i t V I.

Fattighjælp.
Kap. XXIII. Almindelige Bestemmelser ....... § 309
XXIV. Forsørgelse af arbejdsmodvillige
Personer ..................... § 310
XXV. Forsømmelige Forsørgere ........ §§ 311-314
XXVI. Alkoholister .................... §§ 315-317
XXVII. Omstrejfere, erhvervs. og subsistensløse m. fl.• ...•.•..•.••.. §§ 318-324
Afs n i t V I I.
Kap. XXVIII. Slutnings- og Overgangsbestem
melser, Oph ævelse af ældre Lovbestemmelser . ................ §§ 325-335
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Lov om Folkeforsikring*). Social-Min. 8teincke. (Lov- 20 Maj.
Nr. 182.
Tid. A. 1933 af 26/5).
Forsikringens Omfang.
§ 1. 1) Enhver, der opfylder de i denne Lovs Afsnit I
fastsatte Betingelser, er berettiget til at blive sygef.Yrsikret
enten i en for ubemidlede anerkendt Sygeka�se eller i en
statskontroleret Sygeforening (Fortsættelsessygekasse). Den,
der ikke benytter sig af denne Ret, er forpligtet til efter de
i nævnte Afsnit givne Regler at sikre sig Å<Zgang til at blive
sygeforsikret i en saadan Sygekasse eller Sygeforening.
!!) Enhver, der saaledes har sygeforsikret sig eller sikret
sig Adgang til at blive sygeforsikret, er - med den Be
grænsning, der følger af Bestemmelserne i § 36 - samtidig
forsikret mod Invaliditet og berettiget til Aldersrente, forsaa
vidt han har Indfødsret og er bosat her i Riget eller forhyret
med dansk Skib. For Personer under 65 Aar giver denne
Forsikring Ret til en Invaliderente, forsaavidt den forsikredes
Erhvervsevne ifølge Kendelse af Invalideforsikringsretten
er nedsat til 1/3 • Til Personer over 65 Aar ydes Rente uden
Undersøgelse af, hvor meget Erhvervsevnen er nedsat; denne
Rente benævnes Aldersrente. For Adgangen til at erholde
Invaliderente erlægger forsikrede i Alderen mellem 18 og
60 Aar en særlig Præmie i Forbi�delse med Sygeforsikrings
kontingentet. -- Retten til Invalide- og Aldersrente er i øvrigt
undergivet Reglerne i Afsnit IL
3) Lige med en indfødt anses med Hensyn til Adgangen
til Invalide- og Aldersrente en frasepareret eller fraskilt
Hustru eller Enke, der ikke .selv har Indfødsret, men som
er eller senest har været i Ægteskab med en Mand med
dansk Indfødsret.
4) Fra de Bestemmelser i denne Lov, der gør Indfødsret
og Bopæl her i Riget til Betingelse for Rettigheder efter
Loven, kan Regeringen gøre Undtagelse med Hensyn til
*) Et Register til Loven findes i dennes Slutning.
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