
Ed. 591. Nefndarálit [187. mál]
um frv. til l. um lífeyrissjóð togarasjómanna.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Nefndin ræddi frv. á tveim fundum. A síðari fundinum mætti Guðjón Hansen
tryggingafræðingur. Mælir nefndin með því, að frv. verði samþykkt með svofelldum

BREYTINGUM:
1. Við 4. gr. Í stað ,,23.gr. þeirra laga" í lok greinarinnar komi: 22. gr. þeirra laga.
2. Við 11. gr. Greinin orðist svo:

Hver sjóðfélagi, er greitt hefur iðgjöld til sjóðsins í 10 ár eða lengur og er
orðinn fullra 65 ára að aldri, á rétt á árlegum ellilífeyri úr sjóðnum.

Upphæð ellilífeyrisins er hundraðshluti af meðallaunum hlutaðeigandi sjóð-
félaga síðustu 10 starfsár hans, og er hundraðshluti þessi hækkandi eftir því,
sem starfstíminn verður lengri, svo sem hér segir:
Starfstími: Ellilifeyrir : Starfstími: EIlilifeyrir:

10 ár ............. . 10% 21 ár .............. 32 %
11 - ............. . 12- 22 -- .............. 34-
12 -- ............. . 14- 23 - .............. 36-
13 -- .............. 16- 24 - . ............. 38-
14 - .............. 18- 25 - .............. 40-
15 - ............. . 20- 26 -- .............. 42-
16 -- ............. . 22- 27 - .............. 44-
17 - ............. . 24- 28 - .............. 46-
18 - ............. . 26- 29 - .............. 48-
19 - ............. . 28- 30 - eða lengur ' .. 50-
20 -- .............. 30-
Það telst eitt starfsár samkvæmt grein þessari, hafi sjóðfélagi tekið laun

sem togarasjómaður 9 mánuði eða meira á sama almanaksári.
Upphæð ellilífeyris má aldrei nema meiru en 75% af meðallaunum togara-

sjómanna á hverjum tíma í sams konar starfi og því, er sjóðfélaginn lét af.
3. Við 13. gr. 3. málsgr. greinarinnar orðist þannig:

Upphæð lífeyris hins eftirlifandi maka fer eftir starfstíma hins látna og
meðalárslaunum hans síðustu 10 starfsár hans. Ef starfstíminn er 10 ár, er hinn
árlegi lífeyrir 20% af meðalár slaunum, en hækkar síðan fyrir hvert starfsár
um 0.75% af meðalárslaunum, unz hámarkinu 35% af meðalárslaunum er náð,
eftir 30 ára starfstíma. Lífeyrir eftirlifandi maka má þó aldrei nema meiru
en 50% af meðaltekjum manna í sömu starfsgrein á hverjum 'tíma,

Alþingi, 29. maí 1958.
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