
Ed. 163. Nefndarálit [57. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 29 7. apríl 1956, um atvinnuleysistryggingar.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Heilbrigðis- og félagsmálanefnd hefur haft þetta frv. til meðferðar, en ekki
orðið á eitt sátt um afgreiðslu þess. Meiri hlutinn (AG, KK, FS) leggur til, að það
verði samþykkt óbreytt, en undirritaðir eru mótfallnir frv.

Stjórn atvinnuleysistryggingasjóðs er nú skipuð sjö mönnum. Einn er tilnefndur
af Alþýðusambandi íslands, annar af Vinnuveitendasambandi íslands og fimm kosnir
af sameinuðu Alþingi.

Breyting sú, sem frv. þetta felur í sér, er sú, að Alþýðusamband Íslands til-
nefni tvo menn í stað eins nú og sameinað Alþingi kjósi fjóra í stað fimm nú.
Mundi þessi breyting því rýra vald Alþingis að þessu leyti og fá það í hendur Al-
þýðusambandi Íslands.

Nú hafa Alþýðusambandið og Vinnuveitendasambandið sinn manninn hvort í
sjóðsstjórninni. En verði þetta frv. samþykkt, raskast þessi hlutföll Vinnuveitenda-
sambandinu í óhag. Hefur það skrifað nefndinni bréf, þar sem það mótmælir þessu
harðlega og krefst þess að hafa áfram jafnmarga menn í stjórn sjóðsins og Alþýðu-
sambandið.

Þá skal bent á, aðí lögum um atvinnuleysistryggingar er svo fyrir mælt, að
heildarendurskoðun skuli fara fram á lögunum að tveim árum liðnum frá gildis-
töku þeirra. Virðist því rétt að álykta, að þegar lögin voru sett, hafi verið til þess
ætlazt, að þeim yrði ekki breytt þennan tíma, heldur látið sjá, hvernig þau reyndust
i framkvæmd og hverju þyrfti að breyta að þessum tíma liðnum.

Með skírskotun til ofanritaðs leggjum við til, að frv. verði afgreitt með svo
hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem endurskoðun laga um atvinnuleysistryggingar á árinu 1958 er ákveðin

í lögunum sjálfum, sér deildin ekki ástæðu til að samþykkja breytingu á þeim nú
og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Til vara leggjum við til, að frv. og breytingartillaga á þskj. 83 verði samþykkt
með þessum

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Fyrir orðin "einn tilnefndur af Vinnuveitendasambandi Íslands" komi:

tveir tilnefndir af Vinnuveitendasambandi Íslands.
2. Við brtt. á þskj. 83. Fyrir orðin "þrír kosnir af sameinuðu Alþingi" komi:

tveir kosnir af sameinuðu Alþingi.

Alþingi, 19. des. 1956.

Sigurður O. Olafsson,
frsm.

Friðjón Þórðarson.


