
Nd. 620. Nefndarálit
um  frv. til 1. um  lífeyrissjóð starfsm anna rik isins.

F rá  m inni hl. fjárhagsnefndar.

Við erum  sam m ála m eiri hl. n. um  það, að ré tt sé að gera lífeyristrygg- 
ingar rík isstarfsm anna fu llkom nari en þæ r nú eru, en að þvi e r stefnt með frv. þessu. 
H ins vegar er ágreiningur um  það, hvort þeir, sem tryggðir eru  h já  lífeyrissjóði 
s tarfsm anna ríkisins og öðrum  slíkum  sérstökum  lifeyris- eða eftirlaunasjóðum , skuli



undanþegnir tryggingarskyldu h já  h inum  alm enna lífevrissjóði, sem  sto fnaður var 
með alþýðutryggingarlögunum .

Við teljurn rétt, að allir landsinenn séu tryggingarskyldir h já  L ifeyrissjóði Is- 
lands og g jaldskyld ir til hans, einnig þeir, sem fá lífeyristryggingu að auk i h já  sér- 
stökum  sjóðum , svo sem lífeyrissjóði s tarfsm anna rik isins, lifeyrissjóði barnakenn- 
a ra  og lífeyris- eða eftirlaunasjóðum , sem stofnaðir eru  af sérstökum  félögum  eða 
stofnunum . Meiri hl. n. vill ekki á þetta fallast. Mun h an n  vilja, að op inberir starfs- 
m enn verði undanþegnir tryggingarskyldu  h já  L ífeyrissjóð i Islands og þá senni- 
Jega einnig aðrir, sem trvggðir eru  h já  öðrum  sérstökum  lífeyrissjóðum .

Þeir m enn, sem tryggðir eru h já  sérstökum  lifeyris- eða eftirlaunasjóðum , eiga 
nú við óviðunandi m isrétti að búa. Þegar lögin um  alþýðutryggingar voru  upphaf- 
lega sett, var þ ar ákveðið, að þeir em bæ ttism enn og barn ak en n arar, sem þá greiddu 
iðgjöld til h inna sérstöku lífeyrissjóða, skyldu greiða iðgjöld til þ e irra  fram vegis, 
en vera undanþegnir tryggingarskyldu  h já  L ifeyrissjóði Islands. E r þetta  ákvæði 
enn í lögum. E n með breytingum , sem gerðar voru á alþýðutryggingarlögunum  árið  
1937, v ar ákveðið, að starfsm enn Landsbanlca ís lands og Ú tvegsbanka Islands h /f ,  
sem eru  tryggðir h já  sérstökum  eftirlaunasjóðum , skyldu einnig með öllu lausir við 
að greiða iðgjöld til L ífeyrissjóðs íslands. S tarfsm enn an n a rra  stofnana, sem hafa 
m yndað sérstaka lifeyrissjóði, svo sem Eim skipafélags íslands, Sam bands ísl. sam- 
vinnufélaga o. fl., verða hins vegar að borga fu ll iðgjöld til L ifeyrissjóðs íslands, en 
geta fengið endurgreitt frá  sjóðnum  m eðaliðgjald, þó ekki h æ rra  en þéir hafa  þangað 
goldið. E r þessi endurgreiðsla í m örguin tilfellum  lægri en iðgjöldin, sem hlutað- 
eigendur hafa  greitt til sjóðsins. Þannig  hefu r löggjöfin veitt þeim  m önnum , sem 
tryggðir eru  h já  sérstökum  lífeyrissjóðum , m isja fnan  rétt. V irðist óhjákvæm ilegt að 
leiðrétta það ósam ræm i, sem hér um  ræ ðir. A llir þeir, sem tryggðir eru  h já  sérstölc- 
um  lífeyrissjóðum , verða að búa við söm u k jö r um  gjaldskyldu  eða undanþágu frá  
gjaldskyldu til L ífeyrissjóðs íslands.

E f allir starfsm enn rík isins, bæ jarfé laga o. f 1., sem n jó ta  tryggingar h já  þessum  
væntanlega lífeyrissjóði, verða lausir við tryggingarskyldu  h já  L ífeyrissjóði íslands 
og starfsm enn bankanna einnig, svo sem nú er, getur Alþingi ekki h já  því kom izt 
að veita öðrum , sem tryggðir eru  h já  sérstökum  lífeyrissjóðum , undanþágu frá  
tryggingarskyldu  h já  alm enna lifeyrissjóðnum  á sam a hátt. Annað væ ri óverj- 
andi. Sennilegt er, að h inum  sérstöku lífeyrissjóðum  fjölgi á næ stu  árum  og það 
verði einkuvn þeir, sem betu r mega, sem stofna slíka sértrvggingarsjóði. Fái þeir 
a llir undanþágu frá  tryggingu h já  L ifeyrissjóði íslands, eru vaxtarm öguleikar hans 
stórkostlega skertir, en j)að er hagsm unam ál fy rir  þ jóðina alla, að sá sjóður verði 
sem fy rst svo öflugur, að u n n t sé að veita öllum  gam alm ennum  á landinu  viðunandi 
lifeyri.

E f jjetta frv. verður að löguin, verða m iklu fleiri m enn tryggðir h já  lifeyrissjóði 
starfsm anna rík isins en áður voru h já  lífeyrissjóði einbæ ttism anna, og verður að 
te lja  það eðlilegt, að tryggingin nái til a llra  op inberra starfsm anna. Ú tgjöld rik is- og 
bæ jarfélaga vegna jiessara trygginga verða m ikil. Mun eigi f ja r r i  sanni, að árleg 
l í tgjöld rík isin s sam kvæm t frum varp inu  séu um  2 m illj. króna, ef m iðað er við nú- 
verandi launagreiðslu r þess. En um  leið og opinberir s tarfsm enn fá  þá  lífeyristrygg- 
ingu, sem frv. gerir ráð  fy rir, er skylt að stuðla að því, að að rir  landsm enn geti 
einnig sem fy rst notið slík ra trygginga. E r þvi nauðsynlegt, að þess sé gætt, að ekki 
verði dregið ú r  vexti L ífeyrissjóðs íslands, heldu r verði gerðar ráð s ta fan ir til þess, 
að sá s jóður eflist svo, að hann  geti byrjað  að greiða lífeyri in n an  skam m s. En slikt 
getur aðeins orðið með þvi, að allir landsm enn séu trygg ingarsky ld ir h já  honum  og 
greiði iðgjöld til hans, einnig þeir, sem ja fn fram t eru  tryggðir h já  sérstökum  lifeyris- 
sjóðum. Aðeins með sameiginlegu á tak i a llra r þ jóðarinnar er hægt, áð u r langt líður, 
að ná því takm ark i, sem að var stefn t með stofnun L ifeyrissjóðs íslands.

Við hefðum  talið eðlilegast, að þetta mál hefði verið afg reitt sam hliða nýjum  
launalögum , en viljum  þó mæla með sam þykkt frv. nú, ef um  leið verða num in ú r



logum öll ákvæði um  undanþágur frá  tryggingarskyldu  h já  L ífeyrissjóði íslands. 
F er fylgi okkar við frv. eftir því, hvernig fer um  brtt., er við fly tjum  um  það atriði.

Þ á  teljum  við heppilegra, að gild istaka laganna verði ákveðin um  áram ót, en 
ekki á  m iðju  ári.

Samkvæmt fram ansögðu leggjum  við til, að frv. verði sam þykkt með þessum

BREYTINGUM:
Við 21. gr. G reinin orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. jan . 1945. F rá  sam a tím a fa lla  ú r gildi lög nr. 51 27. jú n í 

1921 og enn frem ur síðasta m álsgr. 49. gr. og 62. gr. laga nr. 74 31. des. 1937 (sbr. 
18. gr. 1. nr. 92 1940).

Alþingi, 9. des. 1943.

Jón  Pálm ason, Skúli G uðm undsson, 
fundaskr. frsm .


