
Ed. 321. Nefndarálit [101. mál]
um frv. til laga um þingfararkaup alþingismanna.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefur rætt frv. mjög ýtarlega á nokkrum fundum. Leggur hún til, að
gerðar verði á því nokkrar breytingar, sem eru í því fólgnar að færa saman ákvæði
og greinar um skyld efni í frumvarpinu; enn fremur að gera nokkru ákveðnari ákvæði
um byggingu þingmannabústaðar, sem ekki hefur enn verið hafizt handa um að
reisa, þrátt fyrir heimild til þess Í lögum síðan 1943. Þá þykir nefndinni rétt að leggja
til, að stofnaður verði lífeyrissjóður fyrir alþingismenn og að þeim verði gert að
skyldu að greiða til hans 4% af þingfararkaupi, á sama hátt og embættismönnum er
gert að skyldu að greiða til lífeyrissjóðs, enda komi á móti framlag Úr ríkissjóði eftir
sömu reglum og gilda um aðra opinbera lífeyrissjóði.

Er nefndin sammála um að leggja til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. í stað 1. málsgr. komi fjórar málsgr., er orðist svo:

Greiða skal alþingismönnum í grunnlaun kr. 130.00 á dag, meðan Alþingi
stendur yfir. Verðlagsuppbót skal greiða á þingfararkaup eftir reglum, er gilda
um verðlagsuppbætur á laun starfsmanna ríkisins á hverjum tíma.



Nú getur alþingismaður ekki gegnt þingstörfum vegna veikinda, og skal hon-
um eigi að síður greitt þingfararkaup, þó eigi lengur en til loka þess þings, er
hann hefur verið kvaddur til setu á.

Ráðherra, sem ekki er alþingismaður, á rétt á sama þingfararkaupi sem al-
þingismaður og nýtur að öllu leyti þeirra réttinda, sem alþingismönnum eru
ákveðin í lögum þessum.

Þingmenn halda kaupi sínu að fullu, þótt Alþingi sé frestað um stundar-
sakir, þó eigi lengur en 30 daga auk fría um hátíðar, svo og þann tíma, sem
þeir þurfa til þess að komast frá heimili sínu til þings og aftur heim frá þingi.

2. Við 2; gr. Greinin orðist svo:
Reisa skal þingmannabústað svo fljótt sem því verður við komið. Skal undir-

búningur, svo sem staðarval, uppdráttur o. s. frv., hafinn nú þegar og honum
lokið á árinu 1954.Kostnaður við bygginguna greiðist úr ríkissjóði. Rekstur bú-
staðarins telst með alþingiskostnaði.
Þar til lokið hefur verið byggingu þingmannabústaðar. er ríkisstjórninni

heimilt að leigja húsnæði til þessara nota.
3. A eftir 2. gr. komi tvær nýjar greinar, er orðist svo:
a. (3. gr.) Þegar komið hefur verið upp þingmannabústað samkv. 2. gr. þessara
laga, eiga þeir alþingismenn, sem verða að hafa dvalarstað í Reykjavík vegna
fjarlægðar frá heimili sínu, rétt á að fá hæfilegt húsnæði ásamt húsgögnum til
íbúðar í bústaðnum endurgjaldslaust þann tíma, er Alþingi stendur yfir.

b. (4. gr.) Meðan ákvæði 3. gr. þessara laga koma ekki til framkvæmdar, skal
ríkísstjórnin sjá þeim alþingismönnum, sem þar um ræðir, fyrir hæfilegu
húsnæði til íbúðar, meðan Alþingi stendur yfir, þeim að kostnaðarlausu.
Kjósi alþingismaður að sjá sér sjálfur fyrir húsnæði, er það heimilt, og fær
hann þá þann kostnað endurgreiddan eftir reikningi, er þingfararkaupsnefnd
úrskurðar.

4. Við 3. gr. (verður 5. gr.) Greinin orðist svo:
Þeir alþingismenn, sem búsettir eru utan Reykjavíkur, eiga rétt á að fá endur-

greiddan ferðakostnað eftir reikningi, er þingfararkaupsnefnd úrskurðar, svo og
dvalarkostnað samkvæmt ákvörðun sömu nefndar. Þetta ákvæði gildir þó ekki
um þá alþingismenn, sem fasta atvinnu hafa í Reykjavík við önnur störf, meðan
Alþingi stendur yfir, þótt þeir eigi heimilisfang annars staðar.
Vilji alþingismaður ekki hlíta úrskurði þingf'ararkaupsnefndar samkv. lög-

um þessum, getur hann skotið honum til sameinaðs Alþingis, sem þá fellir endan-
legan úrskurð um ágreiningsatriðin.

5. Við 4. gr. (verður 6. gr.) Í stað greinarinnar komi sjö nýjar greinar, er orðist svo:
a. (6. gr.) Alþingismenn skulu greiða í lífeyrissjóð 4% - fjóra af hundraði -~
af þingfararkaupi sínu, sbr. 1. gr., eins og það er á hverjum tíma. Skal upp-
hæðin dragast frá kaupinu mánaðarlega og greiðast sjóðnum, ásamt mótfram-
lagi, er greiðist af alþingiskostnaði. að upphæð 6% - sex af hundraði - af
greiddu þingfararkaupi. Lífeyrissjóðinn skal ávaxta í sérstakri deild í Trygg-
ingastofnun ríkisins, sem annast um allar greiðslur úr sjóðnum, innheimtir
iðgjöldin og ávaxtar eignir hans. Tryggingastofnunin annast einnig bókhald
fyrir sjóðinn. Forsetar Alþingis hafa með höndum stjórn sjóðsins ásamt
Tryggingastofnun ríkisins.

h, (7. gr.) Þegar alþingismaður hefur látið af þingmennsku, og er 65 ára að aldri
eða öryrki, á hann rétt á lífeyri úr sjóðnum eftir þeim reglum, sem fyrir er
mælt í 8. gr. þessara laga. Sama gildir og um alla núverandi og fyrrverandi
alþingismenn, sem á lífi eru, þegar lög þessi öðlast gildi, þótt þeir hafi ekki
áður greitt iðgjöld til sjóðsins.

e. (8. gr.) Alþingismaður, sem uppfyllir ákvæði 7. gr. þessara laga, á rétt á líf-
eyri sem hér segir:



Fyrir þriggja kjörtímabila eða 10 til 20 ára þingsetu 50% - fimmtíu af
hundraði. - Fyrir meira en 20 ára þingsetu 60% - sextíu af hundraði. --

Hundraðshluti miðast við dagkaup alþingismanns, eins og það er greitt
á hverjum tíma, margfaldað með þeim dagafjölda, sem hlutaðeigandi alþingis-
maður sat á Alþingi síðustu fimm árin, deilt með tölunni 5. Þingár telst frá
þeim degi, er alþingismaður er kosinn.

d. (9. gr.) Alþingismaður, sem setið hefur á Alþingi skemur en þrjú kjörtímabil
eða 10ár, á ekki rétt á lífeyri, þótt hann hafi greitt í lífeyrissjóð alþingismanna.
Hins vegar á hann rétt á að fá endurgreidd úr sjóðnum iðgjöld sín öll, þegar
hann lætur af þingstörfum.

e. (10. gr.) Halli sá, sem verða kann á lífeyrissjóðnum vegna lífeyrisgreiðslna
samkvæmt lögum þessum, skal greiddur úr ríkissjóði, og telst hann með
alþingiskostnaði.

f. (11. gr.) Maki alþingismanns, sem rétt hefur til lífeyris samkvæmt lögum
þessum, á rétt á að fá 50% - fimmtíu af hundraði - af lífeyri maka síns
að honum látnum.

Sé maki látins fyrrverandi alþingismanns á lífi, þegar lög þessi öðlast gildi,
á hann sama rétt til lífeyris og hann hefði öðlazt, ef maki hans hefði þá verið
á lífi.

g. (12. gr.) Lífeyrir samkv. lögum þessum skerðir ekki rétt til greiðslna úr öðrum
lífeyrissjóðum, enda helzt greiðsluskylda til þeirra óbreytt.

6. Við 5. gr. Greinin falli niður.
7. Við 6. gr. Greinin falli niður.
8. Fyrirsögn orðist svo: Frv. til l. um þingfararkaup alþingismanna, lífeyris-
sjóð o. fl.
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