
Ed. 584. Nefndarálit [199. mál]
um frv. till. um breyt. á 1.nr. 1 12. jan. 1952,um breyt. á 1.nr. 50 7. maí 1946,um
almannatryggingar, og viðauka við þau.

Frá meiri hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Nefndin hefur haft frv. þetta til athugunar og rætt það á nokkrum fundum,
en ekki getað orðið alls kostar sammála um nýmæli þau, er í frv. felast. Hefur þessi
ágreiningur leitt til þess, að nefndin hefur klofnað, og munu 1. og 2. minni hluti,
þeir GJ og FRV, gefa út sérstök nefndarálit.

Frv. þetta er borið fram af ríkisstjórninni vegna yfirlýsingar, er hún gaf í sam-
bandi við lausn vinnudeilu þeirrar, er stóð yfir í desembermánuði s. 1. Samkvæmt
yfirlýsingunni lofaði ríkisstjórnin m. a. auknum fjölskyldubótum og mæðralaunum
á grundvelli tryggingalaganna. í nefndinni var mikið rætt um það að miða greiðslur
fjölskyldubóta með öðru og þriðja barni við ákveðið tekjuhámark og að verja þeirri
upphæð, sem þannig sparaðist, til hækkunar elli- og örorkulífeyris um ákveðinn
hundraðshluta, og munu þeir GJ og FRV bera fram brtt. í þessa átt.

Tveir nm., sem skrifa undir þetta nál., þau HG og RÞ, taka það fram, að þau
mundu hafa óskað þess, að greiðslum hefði að einhverju leyti verið hagað á þennan
hátt. Telur RÞ þó, að hér sé um að ræða bindandi loforð, sem ríkisstjórnin hafi
gefið deiluaðilum, og að eftir að félög þau, sem að samkomulaginu stóðu, hafi með
atkvæðagreiðslu samþ. tillögur þær, sem um var rætt, sé enginn aðili til, sem form-
lega geti gert breytingar á samningnum fyrir þeirra hönd. Telur hún ekki rétt, að
Alþingi geri ráðstafanir, sem geti talizt brigð á þeim samningi, sem gerður var.

HG hefur óskað þess, að ríkisstjórnin leitaði álits sáttanefndar og samninga-
nefndar í vinnudeilunni um það, hvort þessar nefndir gætu fyrir sitt leyti fallizt á,
að breytingar þess efnis, að dregið verði úr fjölskyldubótum og mæðralaunum eftir
tekjum og fé því, sem þannig sparaðist, varið til aukningar á elli- og örorkubótum,
raski ekki því samkomulagi, sem gert var. Áskilur hann sér rétt til þess að flytja
eða fylgja brtt. í þá átt.

Meiri hlutinn leggur til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi breytingu,
sem allir nefndarmenn munu vera sammála um:

BREYTINGARTILLAGA:
Tvær síðustu málsgr. 3. gr. orðist svo:
Ekkjur, ógiftar mæður og fráskildar konur, sem hafa fleiri en eitt barn undir

16 ára aldri á framfæri, skulu eiga rétt til mæðralauna. Mæðralaunin greiðist án
tilJits til þess, hvort konan nýtur jafnframt barnalífeyris eða eigi. Mæðralaunin
nema sömu upphæð og fjölskyldubætur samkvæmt 1. málsgr, þessarar greinar og
30. gr. laganna.

Bætur samkvæmt þessari grein greiðast ársfjórðungslega eftir á.

Alþingi, 22. jan. 1953.
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H. Guðmundsson.


