
Ed. 352. Nefndarálit [121. mál]
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 50 1946, um almannatryggingar, og viðauka við þau.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Þegar lögin mn almannatryggingar voru samin, var gengið út frá því sem vísu,
að gera yrði á þeim breytingar, eftir að reynsla hefði fengizt um hin ýmsu ákvæði
þeirra. Kom það fljótt í ljós, að nauðsynlegt var að breyta lögunum, enda komu
fram um það kröfur svo að segja á hverju ári. Reyndist óhjákvæmilegt að gera á
þeim breytingar árlega með sérstökum viðaukalögum, en heildarendurskoðun á
þeim var látin fara fram árið 1949 og henni lokið fyrir samkomudag Alþingis það
ár. Var milliþinganefnd falið þetta verk, og breytingar þær, sem hún lagði til að
gerðar væru á lögunum, síðan bornar fram í frumvarps formi á þinginu 1949, eins
og til var ætl azt. Frumvarp þetta náði þó ekki fram að ganga á því þingi. Stöðvaðist
það á síðustu stundu í seinni deild þingsins. Lýsti ríkisstjórnin yfir því, áður en
þingi lauk, að hún mundi láta athuga málið á ný og leggja frumvarpið fram endur-
skoðað á næsta þingi.

Samkvæmt þessari yfirlýsingu óskaði félagsmálaráðherra eftir því, að nefndin
flytti frv. það, sem hér er fram borið á þskj. 238. Varð nefndin við þeirri ósk. Ein-
stakir nefndarmenn áskildu sér þó rétt til þess að bera fram breytingar eða fylgja
öðrum breytingum, er fram kynnu að verða bornar, og hafa að öðru leyti óbundnar
hendur í sambandi við afgreiðslu málsins.

Nefndin hefur nú athugað frumvarpið. Hefur hún borið það saman við frv.
það, sem lá fyrir síðasta Alþingi um sama efni, og einnig við gildandi lög um almanna-
tryggingar og athugað jafnframt óskir og kröfur, sem fram hafa komið frá ýms-
um aðilum til breytingar á frumvarpinu. Getur nefndin ekki fallizt á að leggja til,
að frv. á þskj. 238 verði samþykkt óbreytt. Skal því gerð nokkur grein fyrir frv. og
þeim breytingum, sem nefndin leggur til, að gerðar verði á því.

Fyrsti kafli frumvarpsins, 1.-4. gr., er tekinn upp óbreyttur frá því, sem lagt
var til af milliþinganefndinni, og vísast til greinargerðar frv. um þessi atriði. Ákvæði
þessa kafla hafa engin áhrif á fjárhagsafkomu stofnunarinnar.

Með 5. gr. frv. eru ákveðnar hinar nýju grunnupphæðir bóta til samræmis við
ákvæði gengislaganna. Vildu einstakir nefndarmenn ákveða bæturnar nokkru hærri
en gert er í frv., en um þetta varð ekki samkomulag í nefndinni. Áskilja þeir sér því
rétt til þess að bera fram breytingartillögur við þessa grein eða að fylgja öðrum, sem
fram kunna að koma. Verði greinin samþykkt óbreytt, hefur hún enga gjaldahækkun
í för með sér fyrir stofnunina frá því, sem nú er.

6.-15. gr. frv. eru eins og þær voru samþykktar í efri deild á síðasta þingi. Ákvæði
8. gr. fela í sér nokkurn aukakostnað fyrir stofnunina, eða sem svarar að minnsta
kosti launum eins manns, en 10. gr. mun hins vegar spara stofnuninni 200'-300 þús.
kr., ef hún verður samþykkt óbreytt.

Eins og tekið er fram í greinargerð frv., þá er hér um tvenns konar breytingu
að ræða frá gildandi lögum. Felst önnur breytingin í því, að ætlazt er nú til, að allar
mæður fái jafnháan fæðingarstyrk, en að mæður fái því aðeins viðbótarstyrk, kr.
300.00 á mánuði í 3 mánuði, að þær leggi fram úrskurð á hendur barnsföður fyrir
barnsfararkostnaði, svo að stofnuninni sé á þann hátt tryggður endurkröfuréttur
á barnsföður. Var greininni breytt þannig á síðasta þingi og er tekin hér upp á ný
eins og þá var gengið frá henni í Ed. Rýrir þetta á engan hátt bætur til móðurinnar,
ef hún gefur upp föður barnsins, sem hvert sem er verður að gerast til tryggingar
framfærslumeðlagi. Hjá nefndinni mættu fulltrúar kvenfélagasamtakanna í landinu
og mótmæltu ákveðið þeim breytingum, sem felast í 10. gr., einkum hinni síðari, og
lögðu mjög fast að nefndinni, að ákvæðum um þessi atriði yrði haldið óbreyttum,
eins og þau eru nú í 34. gr. laganna. Einstakir nefndarmenn áskilja sér því rétt til



að bera fram breytingartillögur við 10. gr. eða fylgja öðrum, sem fram kunna að
koma. Einstakir nefndarmenn áksilja sér einnig rétt til þess að bera fram breytingar-
tillögur við 11. gr. eða fylgja öðrum, sem fram kunna að koma í sambandi við þátt-
töku stofnunarinnar í kostnaði við hjúkrunarkonur eða aðra starfskrafta, er sjúkra-
samlög eða sveitarstjórnir kynnu að ráða til aðstoðar á heimilum í veikindum.
Í 16. gr. frumvarpsins eru ákveðnar hinar nýju grunnupphæðir hóta á sama

hátt og í 5. gr. Gildir hér sama og um 5. gr., að einstakir nefndarmenn áskilja sér
rétt til að bera fram breytingartillögur.

Um ákvæði 17.-20. gr. er enginn ágreiningur í nefndinni.
Nefndin er sammála um, að nauðsynlegt sé að gera breytingar á 5. tölulið 21. gr.

Ef miðað er við, að hámarks framlag ríkissjóðs og sveitarsjóðs til sjúkrasamlaganna
yrði kr. 62.00 að viðbættri verðlagsvísitölu og reiknað með henni 115, eins og gert
er á fjárlagafrumvarpinu, samsvaraði þetta kr. 71.30 á mann á ári. Hvert það sjúkra-
samlag, sem hefði kr. 17.83 mánaðargjald eða lægra, fengi þá % frá ríkissjóði og
sveitarsjóðunum, en hin, sem hefðu hærri gjöld, fengju þá ekkert á móti þeim hluta
iðgjaldsins, sem fram yfir væri. Þegar komið hefur verið á sjúkrasamlögum um allt
land, er gert ráð fyrir því, að meðlimatalan verði um 90 þúsund, en þar af verði 55
þúsund með hærra mánaðargjaldi en kr. 17.83, og fá því sjúkrasamlög þeirra ekki
fullt þriðjungsframlag. Sé enn fremur gert ráð fyrir því, að iðgjöld hinna 35 þúsund
meðlimanna sé um kr. 120.00 á ári á mann, fá sjúkrasamlög þeirra fullan þriðjung
framlags eða til jafnaðar kr. 40.00 á meðlim.

Með því að gera má ráð fyrir, að sjúkrasamlögin komi ekki öll inn í byrjun
ársins, má áætla, að 5 milljóna króna framlag ríkisins láti nærri áætluðum kostnaði,
miðað við vísitölu 115, en þetta breytist að sjálfsögðu, ef vísitalan hækkar enn meir.
Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu er nú tekið upp 4,8 millj. kr. til þess að mæta þessum
útgjöldum. Verður því nauðsynlegt að bæta enn við þá upphæð 700 þús. kr., svo að
heildarframlagið verði ekki undir 5 milljónum króna, ef mæta á þeim útgjöldum,
sem ákvæði þessarar greinar hafa í för með sér. - 3. töluliður 21. gr. er tekinn nýr
upp í frumvarpið. Er hér um að ræða heimild til þess að takmarka greiðslur fyrir
lyf, sem ekki eru talin lífsnauðsynleg ~-. 4. töluliður er einnig nýmæli, en hann
kveður svo á, að stofnunin skuli greiða ríkisframfærslunni ellilífeyri bótaþega, ef
hann dvelur á sjúkrahúsi vegna ellikramar eða annarra slíkra sjúkdóma lengur en
5 vikur, í stað þess að greiða hann beint til viðkomanda. Vísast að öðru leyti um
þetta tíl greinargerðar frumvarpsins.

Samkvæmt ákvæðum 24. gr. er ætl azt til, að raskað verði allverulega hlutföllun-
um á milli þeirra aðila, sem greiða framlög til trygginganna, frá því, sem er í gild-
undi lögum, þannig að hér er ætl azt til, að iðgjöld hinna tryggðu verði hækkuð all-
verulega, eða um 15%, og iðgjöld atvinnurekenda um 3%, en hins vegar verði engin
hækkun gerð á framlagi frá sveitarfélögum né ríkissjóði. Jafnframt er gert ráð fyrir
því að binda upphæð iðgjaldanna til ársloka 1954, án tillits til breytinga, sem kynnu
að verða á vísitölu' og kaupgjaldi Í landinu allan þennan tíma. Á þetta sjónarmið getur
nefndin ekki fallizt og stendur hún óskipt um þá skoðun.

Á síðastliðnu ári kom upp ágreiningur milli stofnunarinnar og ríkisstjórnar-
innar um eignarrétt á því fé, sem safnazt hafði á undanförnum árum í sjóði hjá
stofnuninni. Taldi ráðherra ríkissjóð vera réttan eiganda að þessu fé, þar sem það
hefði verið ofgreitt stofnuninni miðað við afkomu undanfarinna ára. Alþingi skar
ákveðið úr um þessa deilu og kvað svo á, að með því að ríkissjóður hefði eigi greitt
stærri hlut en ákveðið væri í lögunum, bæri að skoða það fé, sem safnazt hefði, sem
sjóðseign stofnunarinnar, til þess að mæta ófyrirsjáanlegum áföllum. Þetta fé verður
því ekki skert á þann hátt að draga úr framlagi eins eða fleiri framlagsgjaldenda, eins
og mundi verða, ef 2,4. gr. yrði samþ. óbreytt. Um þetta er enginn ágreiningur í n.

Samkvæmt ákvæðum 25. gr. er ætlazt til, að á grunnupphæðir bóta verði ekki
greidd hærri verðlagsuppbót en 15%. Á þetta getur nefndin ekki fallizt. Verði hærri
vísttöluuppbót greidd yfirleitt á laun Í landinu, er engin sanngirni í því að binda



vísitöluálagið á þessar greiðslur einar, sem vitanlegt er að sízt af öllu mega lækka, ef
um vaxandi dýrtíð og vísitölu er að ræða. Um þetta er nefndin fullkomlega sammála.
Hins vegar telur meiri hluti nefndarinnar ekki frágangssök. ef fjárhagsástandið er
þannig í landinu, að ekki þyki gerlegt að hækka iðgjöld og framlög jafnmikið og
hætur, sem þó verður að teljast eðlilegast, að láta aðrar reglur gilda um vísitöluálag
á tekjustofnana en á bæturnar. Með tilliti til þessa leggur meiri hluti nefndarinnar
til, að vísitöluálagið á tekjustofnana verði miðað við meðalvísitölu næsta árs á undan,
sem mun vera 8,88% árið 1950.

Þessi leið er að sjálfsögðu ekki æskileg, enda verður hún ekki farin nema skamma
stund, og vill meiri hluti nefndarinnar benda á, að þótt hann fallist á það nú, að
þessi leið verði farin í þetta skipti, gerir hann það í því fulla trausti, að ekki verði
gengið svo á tekjustofna trygginganna, að hætta sé á því, að stofnunin geti ekki full-
nægt þeim verkefnum, sem henni eru falin samkvæmt lögunum.

Með óbreyttum tekjuliðum er gert ráð fyrir því, að rekstrarhalli stofnunarinnar
hefði orðið lim 9,5 millj. kr. Samkvæmt ákvörðun 24. gr. mundu tekjurnar aukast
um 2,7 millj. kr., ef sú grein yrði samþykkt óbreytt. Verði hins vegar breytingartil-
lögur nefndarinnar við þessa grein samþykktar, hækka tekjurnar um 4,2 milljónir
og minnka þannig áætlaðan rekstrarhalla ofan í 5,8 millj. kr. En með því að í þessari
áætlun var gert ráð fyrir 600 þús. kr. hærri lífeyrisgreiðslum en gert er ráð fyrir í
þessu frumvarpi, lækkar rekstrarhallinn enn um þá upphæð eða í 4,7 milljónir,
miðað við, að allar bætur verði greiddar með vísitölu 115 á árinu. Verði hins vegar
hærur greiddar með hærra vísitöluálagi, hækkar áætlað rekstrartap sem því nemur,
eða um 500 þús. kr. fyrir hvert vísitölu stig, nema til komi samsvarandi álag á iðgjöld
og framlög. Er því óhjákvæmilegt að setja inn í frumvarpið heimild fyrir ríkisstjórn-
ina til að hækka iðgjöld og framlög sem þessu nemur, ef vísitöluálag á bótagreiðslur
kynni að fara fram úr 15% á árinu og forðast á, að ríkissjóður greiði einn hallann,
sbr. ákvæði 80. gr. frumvarpsins. Einn nefndarmanna (LJóh) áskilur sér þó rétt til
nð greiða atkvæði á móti slíkri breytingu á frumvarpinu.

Rétt þykir að breyta 30. gr. frumvarpsins þannig, að skýrt sé, að tekjuafgangi
stofnunarinnar skuli varið til að mæta ófyrirsjáanlegum halla, sem verða kann á
rekstri trygginganna.

Tillaga lá fyrir í nefndinni um að taka inn ákvæði um mæðralaun á grund-
velli þess, sem samþykkt var af efri deild á síðasta þingi. Hæddi nefndin þetta mál
við fyrrnefnda fulltrúa frá kventélagasambandinu, sem lögðu mjög ríka áherzlu
á, að slíkt ákvæði yrði tekið upp í frumvarpið. Varð þó ekki samkomulag um það
á þessu stigi málsins. Einstakir nefndarmenn áskilja sér þVÍ rétt til að bera fram
brtt. um þetta eða fylgja öðrum, sem fram kunna að koma um sama efni.

Þá þykir rétt að geta þess, að nefndin fékk um það upplýsingar, að allt útlit
væri fyrir það, að rekstrartap trygginganna mundi á þessu ári verða um eða yfir
2 millj. kr. Er þetta bein aðvörun um það, að gæta verður þess á næsta ári að
draga ekki svo úr tekjustofnum trygginganna, að stofnuninni stafi af því bein hætta.

Með tilvísun til þess, sem að framan greinir, leggur nefndin til, að frumvarpið
verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 21. gr. Í stað orðanna ,,60 krónur á ári" Í niðurlagi 5. tölul. komi: 62 krónur

á ári að viðbættri verðlagsuppbót samkvæmt vísitölu.
2. Við 24. gr. Greinin orðist svo:

Iðgjöld og framlög til tryggingasjóðs samkvæmt IV. kafla laganna, 2.-5.,
skulu vera sem hér segir:
1. Árleg iðgjöld hinna tryggðu samkvæmt 107. gr. laganna:

a. Kvæntir karlar:
Á1.verðlagssvæði kr. 390.00
Á 2. 810.00



b. Ókvæntir karlar:
Á1.verðlagssvæði
A 2.

e. Ógiftar konur:
A 1. verðlagssvæði
A 2.

kr. 350.00
280.00

260.00
210.00

2. Iðgjöld atvinnurekenda samkv. 112. gr. laganna:
Á 1. verðlagssvæði .
Á 2. . .

kr. 4.65 á viku
- 3.50 -

3. Heildarupphæð framlags sveitarfélaga samkv. 114. gr. laganna:
10.8 millj. kr.

4. Fast framlag ríkissjóðs samkv. 116. gr. laganna:
17.4 millj. kr.

3. Við 25. gr.
a. Niðurlag síðari málsgr. frá og með orðunum "sbr. 6. gr. laga" falli niður.
b. Við greinina bætist ný málsgr., er orðist svo:

Iðgjöld samkvæmt 107. og 112. gr. og framlög samkvæmt 114. og 116. gr.
laganna, sbr. 24. gr. þessara laga, skulu innheimt með álagi samkvæmt
meðalvísitölu næsta árs á undan.

4. Við 30. gr. í stað orðanna "að mæta halla" komi: að mæta ófyrirsjáanlegum
halla.

5. Aftan við 37. gr. bætist svo hljóðandi

BRÁÐABIRGÐAÁKVÆÐI:
Ríkisstjórninni er heimilt, að fengnum tillögum frá tryggingaráði, að ákveða

jafna hundraðshlutahækkun tl iðgjöld og framlög til tryggingaráðs, ef kaup-
gjald Í landinu verður greitt með hærri verðlagsvísitölu en 116 á árinu 1951
og sýnilegt er, að Tryggingastofnunin þurfi á því fé að halda til þess að greiða
bætur með fullu vísitöluálagi án þess að skerða tryggingasjóðinn óeðlilega.
Jafnframt heimilast ríkisstjórninni að greiða ÍIr ríkissjóði þann hluta, sem
honum ber að greiða vegna slíkrar hækkunar.

Alþingi, 13. des. 1950.

Rannveig Þorsteinsdóttir,
form.

Lárus Jóhannesson,
fundaskr.

Gísli Jónsson,
frsm.

H. Guðmundsson,
með fyrirvara.

F. R. Valdimarsson,
með fyrirvara.


