
Ed. 533. Nefndarálit [139. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 101 30. des. 1943, um lífeyrissjóð starfsmanna
ríkisins, og á l. nr. 40 15. febr. 1945, um breyting á þeim lögum.

Frá fjárhagsnefnd.

Frumvarp þetta er samið af stjórn lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins samkvæmt
ósk ríkisstjórnarinnar til fullnægingar á bráðabirgðaákvæði um endurskoðun, er
sett var í lífeyrissjóðslögin á Alþingi 1954. Enn fremur hefur lífeyrissjóðsstjórnin
endurskoðað lögin um lífeyrissjóð hjúkrunarkvenna og um lífeyrissjóð barnakennara
í samráði við stjórnir hlutaðeigandi sjóða með það fyrir augum að samræma lög
þessi, eftir því sem við verður komið. Frumvörp um breytingar á lögum þessara
sjóða, þskj. 331 og 332, hafa og verið lögð fyrir Alþingi.

Frv. þetta lagði ríkisstjórnin fram í neðri deild, og samþykkti deildin það
með nokkrum smávægilegum breytingum.

Samkv. frv. er gert ráð fyrir, að fellt verði niður það ákvæði lífeyrissjóðslag-
anna, að sjóðfélagi, sem hefur náð 95 ára samanlögðum aldri og starfsaldri, geti
þá látið af störfum og notið lífeyris, þótt hann sé eigi orðinn 65 ára. Breyting
þessi getur þó eigi tekið til þeirra, sem orðnir eru sjóðfélagar fyrir gildistöku hennar.

Nefndin er sammála um, að rétt sé og eðlilegt að gera þessa breytingu á lög-
unum með tilliti til þess, hve mikill hluti sjóðfélaga gerist starfsmenn ríkissjóðs
eða ríkisstofnana þegar á unga aldri, 18-25 ára.

Þá er og lagt til í frv., að þegar sjóðfélagi hefur greitt iðgjöld til sjóðsins i
30 ár, skuli iðgjaldagreiðslur falla niður. Meiri hluti nefndarinnar er þessu and-
vígur og leggur til, að þetta ákvæði verði fellt úr frv. Einn nefndarmanna (HG)
vill samþykkja þetta ákvæði frv. óbreytt, þar eð 30 ára iðgjaldagreiðsla veitir rétt
til fulls lífeyris samkv. lögum sjóðsins, þegar hlutaðeigandi hefur náð lífeyrisaldri.

Nefndin telur rétt að setja nokkru skýrari fyrirmæli en gert er i frv. um rétt
fósturbarna til lífeyris og hver áhrif slysabætur almannatrygginganna skuli hafa
á lífeyrisgreiðslur sjóðsins.

Meiri hluti nefndarinnar telur ekki rétt að banna að halda eftir af lífeyrisfé
til greiðslu opinberra gjalda og leggur til, að það ákvæði verði fellt úr frv. Einn
nefndarmanna (HG) er þessu andvígur og vill samþykkja ákvæðið óbreytt.

Samkv. framansögðu leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með þessum

BREYTINGUM:
1. Við 7. gr.

a. t stað orðanna "þrjár nýjar" í 1. málsl. komi: tvær nýjar.
b. 1. efnismálsgrein falli niður.

2. Við 19. gr. Efnismálsgreinin orðist svo:
Fósturbörn, sem sjóðfélagi hefur haft á framfæri sínu 5 ár samfleytt eða

frá því þau voru á fyrsta ári, skulu njóta sama réttar og börnum og kjör-
börnum er veittur hér að framan.

3. Við 22. gr. Efnismálsgreinin orðist svo:
Lífeyrisgreiðslur, sem börn og ekkjur sjóðfélaga fá greiddar frá slysa-

tryggingadeild almannatrygginganna, skulu koma til frádráttar lífeyrisgreiðsl-
um samkv. lögum þessum.

4. Við 24. gr. Greinin falli niður.

Alþingi, 29. marz 1955.
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