
Ed. 571. Nefndarálit [172. mál]
um frv. til Lum breyt. á Lnr, 10130. des. 1943,um lífeyrissjóð starfsmanna rikisins.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Eins og tekið er fram í greinargerð með .frv., er ekkert ákveðið um það í lög-
unum um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, hvort sjóðfélagi, sem greitt hefur iðgjöld
í 30 ár og þar með öðlazt hámarksréttindi i sjóðnum, skuli halda áfram iðgjalda-
greiðslu eftir þann tíma, ef hann heldur áfram starfi sínu, eða hvort iðgjaldagreiðslur
af hans hendi sem og frá launagreiðanda skuli þá falla niður. Orðalag 10. gr. lag-
anna bendir þó miklu frekar til þess, að iðgjaldagreiðslur skuli halda áfram, svo
lengi sem hlutaðeigandi aðili er í starfi, enda mun þeirri reglu jafnan hafa verið
fylgt. Með því að slík iðgjaldagreiðsla gefur ekki aukin réttindi til lífeyris, hefur
framkvæmdin valdið nokkurri óánægju meðal sjóðfélaga. Er 1. gr. frv. ætlað að
bæta úr því misræmi, sem talið er vera í því að greiða áframhaldandi iðgjöld án
frekari réttinda til lifeyris.

Einstakir nefndarmenn voru því andvígir, að slík breyting yrði gerð, fyrr en
athugað hefði verið, hvort ekki væri rétt og eðlilegt að breyta til hækkunar aldurs-
takmarki því, sem nú er í lögunum, þar sem sýnilegt er, að sjóðfélagi, sem á unga
aldri - eins og nú er farið að tíðkast -~ gengur í þjónustu ríkisins, gæti náð 95
ára samanlögðum aldri og þjónustu aldri nokkru áður en hann næði 60 ára aldri
og öðlazt þannig á bezta skeiði aldurs síns fullan rétt til lífeyrís og greiddi þá eigi
lengur iðgjöld, þótt hann héldi starfi sínu áfram. Þótti nefndinni rétt að ræða þetta
atriði sérstaklega við formann sjóðstjórnarinnar, hr. Olaf Lárusson prófessor, og
hr. Guðm. Kr. Guðmundsson tryggingafræðing, sem báðir komu á fund nefndar-
innar. Voru allir aðilar sammála um, að rétt væri, að fram yrði látin fara endur-
skoðun á lögunum, m. a. vegna þeirra athugasemda, sem hér um ræðir. Vildi meiri
hl. nefndarínnar (GJ, IF, og KK) fresta samþykkt 1. gr. frv., þar til niðurstöður
slíkrar endurskoðunar lægju fyrir, en minni hl. var því andvígur. Nefndin var hins
vegar öll sammála um að leggja til, að 2. gr. frv. yrði samþykkt, þar sem ljóst væri,
að ákvæði hennar væru jafnt til hagsbóta fyrir sjóðinn sem fyrir sjóðsfélaga. Einnig
var nefndin sammála um, að rétt væri að taka upp í frv. ákvæði um endurskoðun
á lögunum á grundvelli þeirra ábendinga, sem fram höfðu komið í sambandi við
ákvæði 1. gr.

Minni hl. n. (HG og VH) hefur fyrirvara um 1. brtt., en að öðru leyti leggur
nefndin til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Greinin falli niður.
2. Á eftir 2. gr. komi ný grein og bráðabirgðaákvæði, er orðist svo:

a. (3. gr.) Lög þessi öðlast þegar gildi.
b. (bráðabirgðaákvæði.) Ríkisstjórnin lætur fara fram endurskoðun á lögum

nr. 101 30. des. 1943, um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, í samráði við
stjórn sjóðsins. Verði m. a. athugað, hvort ekki sé rétt með hliðsjón af breytt-
um aðstæðum að hækka aldurstakmark frá því, sem nú er um rétt til fullrar
lífeyrisgreiðslu, svo og annað það, sem af slíkri breytingu kann að leiða.
Skal endurskoðuninni lokið á þessu ári.

Alþingi, 26. marz 1954.
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