
Ed. 469. Nefndarálit [186. mál]
um frv. til l. um breyt. á 1. nr. 1 12. jan. 1952, um breyt. á l. nr. 50 7. maí 1946, um
almannatryggingar, og viðauka við þau.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Frv. þetta er að meginefni um það að hækka framlag ríkissjóðs og sveitarsjóða
til sjúkrasamlaga vegna hækkunar á daggjöldum sjúkrahúsa og að framlengja
óbreytt um næstu tvö ár bráðabirgðaákvæði laganna um takmörkun á lífeyris-
greiðslum vegna tekna.

Einn nm. (HG) bar fram í n. tillögur um að hækka tekjumarkið, sem skerðing
lífeyris er miðuð við, um 50% frá því, sem nú er, og að gera tilsvarandi breytingar
á lífeyrisgreiðslum til eftirlaunamanna. Áætlaði hann, að til þess að mæta þessum
hækkunum þyrfti að hækka iðgjöld og framlög til trygginganna um ca. 3% og yrði
hlutur ríkissjóðs af þessari hækkun um 900 þús. kr.

Enn fremur lagði hann til, að tekið yrði inn í frv. ákvæði um mæðralaun, efnis-
lega í samræmi við frv. það, sem nú liggur fyrir í Nd. Áætlaði hann, að kostnaðar-
auki vegna mæðralauna mundi nema um 2% á tekjuliðum stofnunarinnar og hluti
ríkissjóðs af því um 600 þús. kr. Heildarhækkun vegna þessara breytinga mundi
því nema um 5% á iðgjöldum og framlögum til trygginganna og hluti ríkissjóðs af
því um 1.5 millj. kr.

Með þvi að gert er ráð fyrir, að heildarendurskoðun ft tryggingalögunum verði
látin fara fram fyrir árslok 1954, þykir öðrum nm. rétt að fresta þessum breyting-
um, þar til sú endurskoðun hefur farið fram, og leggja þeir því til, að frv. verði
samþ. óbreytt. HG tekur fram, að hann muni flytja brtt. þær, sem hann gerði grein
fyrir, í deildinni. ., .

Tveir nm., þeir FRV og LJóh voru fjarstaddir, er frv. var afgreitt.

Alþingi, 15. des. 1952.

Rannveig Þorsteinsdóttir,
form., frsm.

H. Guðmundsson,
með fyrirvara.

Gísli Jónsson.


