
Nd. 366. Breytingartillögur [89. mál]
við frv. til laga um almannatryggingar.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

1. Við 22. gr. 1. og 2. máls gr. orðist svo:
Fullur elli-· og örorkulífeyrir samkvæmt 13. gr. skal því aðeins greiddur,

að aðrar tekjur hlutaðeiganda en bætur samkvæmt lögum þessum fari ekki
fram úr lífeyri á1.verðlagssvæði, svo sem hér greinir:
a. Einum og hálfum hluta elnstaklingslífeyris, ef um einstakling er að ræða.
b. Tvöföldum einstaklingslífeyri, ef um hjón er að ræða.
c. Þreföldum einstaklingslífeyri, ef um hjón er að ræða og aðeins annað fær

lífeyri.
Séu tekjurnar hærri, lækkar lífeyrir um sextíu hundraðshluta þess, sem

umframtekjurnar nema. Þó skal lífeyrir annars hjóna aldrei vera hærri en líf-
eyrir hjóna með sömu tekjur.

2. Við 59. gr. 2. málsgr. orðist svo:
Enginn getur samtímis notið nema einnar tegundar greiddra bóta samkvæmt

lögum þessum eða lögum um atvinnuleysistryggingar.
Saman mega þó fara:

a. Fjölskyldubætur og dagpeningar.
b. Barnalífeyrir og dagpeningar.
c. Barnalifeyrir, mæðralaun og ekkjubætur samkvæmt 20. gr.
d. Aðrar bætur, ef svo er fyrir mælt í lögunum.

3. Við 89. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. apríl 1956. Ákvæði 22. gr. um skerðingu lífeyris

koma þó til framkvæmda frá 1. janúar 1956. Jafnframt falla úr gildi lög nr.
50/1946, III. kafli laga nr. 104/1943 og lög nr. 116/1954.

Frá og með 1. janúar 1956 er 2. málsgr. 13. gr. laga nr. 50/1946 úr gildi
fallin.

4. Á eftir 89. gr. komi ákvæði til bráðabirgða, svo hljóðandi:
Eftirtalin ákvæði laga þessara koma ekki til framkvæmda fyrr en 1. janúar

1957:
2. gr. 2. mgr., 8. gr. 2. mgr., 10. gr. 3. mgr., 19. gr., 23. gr., 24. gr., 27. gr., 48.

gr. a., 52. gr. og 58. gr. 2. mgr.
Til 31. desember 1956 skal fara um atriði þau, sem þessi ákvæði fjalla um,

eftir sömu reglum og gilt hafa.


