
Ed. 687. Breytingartillögrur
við frv. til 1. um bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs.

Flm.: Pétur Magnússon.

1. Við 2. gr. Síðasta málsgr. orðist þannig:
Skattur sá, seni á verður lagður samkv. grein þessari, skiptist þannig, 

að !'i„  blutar bans renna í ríkissjóð, en %o bluti í bæjar- eða sveitar- 
sjóð kaupstaðar þess eða hrepps, þar sem skatturinn er á lagður.

2. Við 3. gr.
a. Orðin i 3. tölulið „Fatnaður allskonar“  og „skófatnaður annar en 

gúmmískófatnaður“  falli burt.
b. A eftir „fiskmottur“  í 6. málsgr. (undanþáguákvæðunum) kom i: fisk- 

pressur.



Akvæði frv. um slvsatryggingar eru að mestu samhljóða núgildandi ákvæð- 
um laga nr. 72 8. sept. 1931. Þó eru nokkrar brevtingar í frv. á þeirri löggjöf, 
en þær teljum við vfirleitt til bóta.

Kaflinn um sjúkratryggingar hefir liinsvegar inni að halda alger nýmæli 
uin skipun þessara mála. Þar er ákveðin tryggingarskvlda allra manna ydir 16 
ára aldur, á þeim stöðum, þar sem sjúkrasamlög verða stofnuð, og er gert ráð 
fyrir, að liver einstaklingur inni af liöndum liátt gjald í þessu skyni, auk þess 
sem bæjarfélög og ríki leggja fram árlega ákveðinn liluta greiddra iðgjalda. 
En síðan eru sett ákvæði uni það, að aðeins nokkur hluti þeirra manna, sem 
greiða eiga hin árlegu iðgjöld, skuli njóta trygginganna, þannig að þeir verða, 
þrátt fvrir háar iðgjaldagreiðslur, að greiða sjálfir allan kostnað af sjúkdóm- 
um sinum. Þetta finnst okkur ranglátt. Við viljum, að þeir einir gjaldi beint 
til trygginganna, sem þeirra njóta, enda er það í fullu samræmi við hinn al- 
menna grundvöll trygginga. Við teljum ekki lieldur ástæðu til, að ríkið né 
bæjarfélög greiði hluta af iðgjaldi þeirra nianna, sem liafa vfir 3000 króna 
tekjur eftir að persónufrádráttur skv. skattalögum hefir ált sér stað.

Þar sem gjöldin til trygginganna, hæði frá einstaklingum og hinu opinbera, 
nema verulegum upphæðum, 36 kr. árlega frá hverjum einstakling yfir 16 ára 
og samtals 18 kr. frá ríki og bæjarfélagi, skv. áætlun flutningsmanna, teljuni 
við eigi kleift að lögbjóða  slík útgjöld á meðan fjárhagsafkoma almennings, 
ríkis og bæja er jafnbágborin og ískyggileg og nú er. Við leggjum þvi til, að 
ákvæðin uni sjúkratryggingarnar komi eigi til framkvæmda fvrr en fé er veitt 
til þeirra í fjárlögum.

Hinsvegar viljum við, að elli- og örorkutryggingarnar komi þegar til frana- 
kvæmda, svo að Lífeyrissjóður Islands geti sem fyrst tekið til starfa. Við telj- 
uni, að það liafi stórvægilega þýðingu fvrir þjóðina að koma sér sameiginlega 
upp jafnöflugum sjóði og Lifevrissjóði íslands er ætlað að verða, er fram líða 
stundir. Gæti þetta fjármagn hrundið af stað eða veitt stuðning mörgu nytja- 
fvrirtæki og nauðsynjamáli. Við teljum niun þann á lífevri manna, sem ráð- 
gerður er í 56 gr., eftir þvi hvar þeir eru búsettir, o f mikinn, og erum þá sam- 
þykkir brtt. meiri hl. n., að uppliæð lífeyrisgreiðslna sé síðar ákveðin með 
lögum.

Atvinnuleysistryggingar þær, sem í fr'v. felast, eru slíkar, að verkalýðs- 
eða starfsmannafélög i kaupstöðum, sem hafa myndað atvinnuleysissjóð inn- 
an félagsins, eiga rétt á allt að 100% framlagi úr ríkis- og bæjarsjóði, gegn ið- 
gjöldum sjóðfélaga. Um félög daglaunamanna og sjómanna er beint ákveðið, 
að þetta framlag sé jafnt og iðgjöld félaga. Jafnframt er ákvæði um það, að 
aðeins eitt félag í hverjum kaupstað, innan sömu starfsgreinar, geti hlotið 
framlagið.

Við erum mótfallnir þessum atvinnuleysistryggingum og leggjum til, að 
þær verði felldar niður úr frv. I fvrsta lagi eru atvinnulevsistryggingar jafnan 
m jög erfiðar og dýrar i þjóðfélagi, þar sem atvinna er jafnbundin við árstíðir 
og raun er á lijá okkur. I öðru lagi er fjárhagsafkoma rikis og bæjarfélaga eigi 
slík, að þeim sé kleift að leggja af niörkum óákveðnar stóruppliæðir, minnst 
150 þús. árlega, til atvinnuleysis i kaupstöðuuum. Ef nægilegt fé væri fyrir liendi



hjá riki og bæjarfélögum, teljum við, að þessum fjárhæðum væri miklu betur 
varið til aukinnar atvinnu með þjóðinni. í þriðja lagi teljum við beinlínis rang- 
látt að styrkja aðeins þá menn með framlögum af almannafé, sem um stundar- 
sakir kunna að ganga atvinnulausir í Revkjavík og öðrum bæjum hér á landi, 
meðan allur almenningur í kauptúnum landsins á við langvarandi atvinnu- 
levsi og bágustu k jör að búa og lífskjör nær allra bænda og alls búaliðs virðist 
aðeins vera harðasta strit við nær engin laun né afrakstur. I fjórða  lagi teljum 
við, að atvinnulevsismeðgjafir í kaupstöðunum miði enn að því að auka þann 
fólksstraum úr sveitum landsins, sem án fj'rirhvggju og forsjár hefir undan- 
farið offyllt kaupstaðina. Þessi fram lög gætu því auðveldlega orðið til þess að 
raska enn meir jafnvægi atvinnulífsins og svipta hinar dreifðu bvggðir lands- 
ins þeirri lifsorku, sem þær þarfnast sér til varnar og vaxtar. I fimmta lagi 
teljum við, að ákvæði frv. miðist eingöngu við hagsmuni sósialistanna í kaup- 
stöðunum, og framlögum rikis og bæja, sem flm. frv. áætla þegar á fvrsta ári 
eitt bundrað og fimmtíu þúsund krónur, sé fvrst og fremst ætlað það hlutverk 
að efla félagssamtök sósíalista og þar með að auka vald forsprakka þeirra yfir 
skoðunum og afkomu alþýðu manna. Þetta álit okkar bvggist á því, að stjórn- 
uni verkalýðsfélaganna eru ætluð öll yfirráð atvinnulevsissjóðanna. Væntum 
við, að þessi rök nægi til að leiða athygli hv. d. að því, að fella ber þessar at- 
vinnulevsistrvggingar.

Að öðru leyti erum við tryggingum fylgjandi og leggjum til, að frv. verði 
samþykkt með þessum

BREYTINGUM:

Við I. kafla.

1. Við 1. gr. Töluliður 4 falli niður.
2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:

Trvggingarstofnun ríkisins hefir heimili og varnarþing í Reykjavik, en 
umboðsmenn annarsstaðar þar sem þörf krefur.

2. Við 6. gr. Eftir orðinu „rikisins“  í 2. mgr. kom i: trvggingarráðs.
4. Við 7. gr. Fyrsta málsgr. orðist þannig:

Ráðherra skipar þriggja manna trvggingarráð. Skal einn vera trj’gg- 
ingarfræðingur eða liagfræðingur og annar lögfræðingur,

Við III. kafla.

5. Við 22. gr. Greinin orðist þannig:
Þar, sem sjúkrasamlag er stofnað, hefir sérhver maður, karl eða kona, 

eldri en 16 ára, búsettur á samlagssvæðinu, sem á síðastliðnu ári hafði 
ekki hærri árstekjur en 4500 krónur, eftir að persónufrádráttur hefir átt 
sér stað samkv. skattalögum, rétt og skyldu til að trvggja sig í samlaginu. 
Undanteknir eru þeir, er dvelja í sjúkrahúsum eða heilsuhælum vegna al- 
varlegra langvarandi veikinda.



6. Við 23. gr. Greinin orðist þannig:
Rétt til þeirra hlunninda, sem sjúkrasamlög veita, eiga allir meðlimir 

þess.
Hjón njóta þó því aðeins hlunninda, að samanlagðar tekjur þeirra fari 

ekki fram úr þvi, sem sagt var í 22. gr.
7. Við 33. gr. Aftan við greinina bætist: Þeirra, er hafa 3000 króna árstekjur 

eða lægri á síðastliðnu ári, eftir að persónufrádráttur hefir átt sér stað 
samkv. skattalögum.

Við V. kafla.

8. Fvrirsögn kaflans og 61.— 72 gr. falli niður.

Við VII. kafla.

9. Við 87. gr. Fyrsta málsgr. orðist svo:
Menn, sem orðnir eru fullra 60 ára þegar lög þessi öðlast gildi, eru und- 

anþegnir iðgjaldagreiðslu til Lifevrissjóðs Islands.
10. Við 88. gr.

a. Fvrsti málsliður orðist þannig: Lög þessi öðlast gildi 1. apríl 1936. Þó 
skulu ákvæði III. kafla um sjúkratrvggingar ekki koma til framkvæmda 
fvrr en fé er veitt til þeirra í fjárlögum.

b. Orðin „Lög nr. 103 19. júní 1933, um sjúkrasamlög“  falli burt.

Alþingi, 3. des. 1935.

Thor Thors, Garðar Þorsteinsson.
frsm.

Ed. 689. LÖg
um eignarnámsheimild á nokkrum löndum og á afnotarétti landsvæða í Hafn- 
arfirði, Garðahreppi og Grindavikurhreppi og um stækkun lögsagnarumdæmis 
Hafnarfjarðarkaupstaðar.

(Afgreidd frá Ed. 3. des.).
Samhljóða þskj. 547.

Ed. 690. Lög
um búreikningaskrifstofu ríkisins

(Afgreidd frá Ed. 3. des.).
Samhljóða þskj. 540.


