
Ed. 579. Nefndarálit [89. mál]
um frv. til 1. um almannatryggingar.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Nefndin hefur rætt frv. á mörgum fundum og athugað erindi, er borizt hafa
varðandi málið. Hún leggur til, að það verði samþykkt með nokkrum breytingum,
sem fluttar verða tillögur um á sérstöku þingskjali. Auk þess áskilja nefndarmenn
sér rétt til að bera fram brtt. og fylgja till., sem fram kunna að koma.

Meginbreytingartillaga nefndarinnar er við 23. gr. Lagt er til, að ákvæði þeirrar
greinar um skerðingu á ellí-, örorku- og barnalífeyri vegna tekna hlutaðeigenda
gildi aðeins til ársloka 1960. Nefndin væntir þess, að ríkisstjórnin láti í samráði
við Tryggingastofnun ríkisins fara fram athugun á því, hvernig tiltækilegast þætti
að afnema skerðingarákvæði 23. gr., hvaða lagabreytingar þyrfti að gera, til þess
að fjárhagsgrundvöllur trygginganna yrði eigi ótraustari en áður, og að niðurstöður
og tillögur liggi fyrir eigi síðar en við árslok 1958.

Aðrar breytingartillögur nefndarinnar eru minni háttar, og verður gerð grein
fyrir þeim í framsögu.

Haraldur Guðmundsson, Karl Kristjánsson og Vilhjálmur Hjálmarsson flytja
brtt. við 18. gr.

Gísli Jónsson óskar að taka fram eftirfarandi:
Ég tel, að gera þurfi ýmsar aðrar breyt. á frv. en þær, sem nefndin er sam-

mála um, einkum hvað snertir yfirstjórn stofnunarinnar og umboðsmenn hennar
utan Reykjavíkur, rétt Tryggingastofnunarinnar til kröfu beint á ríkissjóð vegna
endurkræfs barnalífeyris til mæðra frá barnsfeðrum, framlag sveitarsjóða vegna
hækkunar á bótum sökum sjúkleika og ellilasleika, álag aukagjalds til lækna og
ákvæði um gerðardóm. svo og ákvæði um undirbúning að byggingu og rekstri
örorkuskóla og elliheimila, og geymi mér rétt til að bera fram brtt. um þessi atriði.

Haraldur Guðmundsson vísar til fyrirvara síns í áliti milliþinganefndar, sem
prentað var með frv. þessu, og ber fram brtt. í samræmi við það.

Alþingi, 24. marz 1956.
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