
Nd. 681. Nefndarálit [149. mál]
um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar,
og lögum nr. 1331. marz 1960,um breyting á þeim lögum.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Meginefni frv. er að lögbjóða, að fjölskyldubætur verði greiddar með öllum
börnum innan 16 ára aldurs án tillits til þess, hvaða aðili kunni að framfæra þau.
Hefur það mál verið rætt hvað eftir annað, ekki einasta á Alþingi, heldur og í
tryggingaráði og af þeim nefndum, sem á ýmsum tímum hafa unnið að endur-
skoðun og umbótum á tryggingalöggjöfinni. Meðan fjölskyldubætur voru aðeins
greiddar með 2. eða 3. barni í fjölskyldu, var að sjálfsögðu ógerlegt að lögfesta
það ákvæði að greiða fjölskyldubætur með öllum börnum innan 16 ára aldurs,
en eftir að lögunum var breytt þannig, að fjölskyldubætur skyldu greiddar þegar
með 1. barni og upphæðin verða hin sama á 1. og 2. verðlagssvæði, gerbreyttist
viðhorfið til málsins, enda urðu þær raddir þá enn háværari, að rétt og skylt væri
að greiða fjölskyldubætur með öllum börnum, alveg án tillits til þess, hvort for-
eldrin byggju saman eða hvort í sínu lagi, og án tillits til þess, hver væri hinn
eiginlegi framfærsluaðili barnsins. Ekki hvað sízt hafa kvenfélögin lagt á það
áherzlu, að slík leiðrétting á lögunum næði fram að ganga, því að svo lengi sem
þetta ákvæði stæði þar óbreytt, væri fjöldi fráskilinna feðra og mæðra, sem annast
uppeldi barna sinna, beittur ranglæti, auk þeirra mæðra, sem annast uppeldi og
framfærslu barna, sem þær hafa ekki óskað að feðra, en sjá sjálfar. fyrir að
öllu leyti, og kemur þetta m. a. fram i umsögn, sem nefndinni var send frá Kven-
réttindafélagi Islands og birt er hér með sem fylgiskjal I.

Nefndin aflaði sér umsagnar Tryggingastofnunar ríkisins um frv., og eru
upplýsingar hennar birtar hér sem fylgiskjal II.

Af þessum upplýsingum sést, að barnafjöldi á öllu landinu er nú 67000.
Fjölskyldubætur eru greiddar með 59400 börnum, en 2530 börn njóta barna-

lífeyris úr lífeyristryggingasjóðum, 340 börn úr slysatryggingasjóðum og 130 börn
úr sérsjóðum. eða alls 3000 börn njóta þannig barnalífeyris svo sem að ofan
greinir. 4000 börn njóta meðlags með fyrirgreiðslu Tryggingastofnunar ríkisins,
en það meðlag er jafnhátt og barnalífeyrir, sem greiddur er ekkjum. Ef taka ætti
upp þá reglu að greiða auk þess fjölskyldubætur til þeirra mæðra, sem þannig fá
greidd meðlög með börnum sínum, væri hlutur þeirra gerður því betri sem upp-
hæð þeirri nemur en þeirra ekkna, sem eiga börn innan 16 ára aldurs. Er þetta
eina ástæðan fyrir því, að ekki hefur þótt eðlilegt að greiða þeim mæðrum fjöl-
skyldubætur. Eru þá eftir 600 börn, sem fjölskyldubætur eru ekki greiddar með
í einni eða annarri mynd. Börn þessi skiptast á þær mæður, sem sjálfar sjá fyrir
börnum sínum og hafa ekki gefið upp faðerni, svo og börn þeirra feðra, sem,greiða
framfærslueyri beint til framfærsluaðila, sem oft er hærri en sú upphæð, sem
Tryggingastofnunin annast greiðslu á. Sýnist ekki sanngjarnt að greiða ekki einnig
fjölskyldubætur til þessara aðila, en til þess að tryggja það þarf að gera breytingu
á lögunum.

Arlegar fjölskyldubætur eru nú 2600 kr. á hvert barn. Ef greiða ætti fjöl-
skyldubætur með þeim 600 börnum, sem að framan greinir, en það telur nefndin
eðlilegt að gert verði, mundi það hafa í för með sér kostnað, sem nemur 1560000 kr.

Að greiða fjölskyldubætur fyrir öll börn án tillits til þess, hvort framfærslu-
aðili tekur samtímis aðrar bætur samkvæmt tryggingalögunum. er miklu stærra
og flóknara mál, Telur Tryggíngastofrrunin, að það mundi kosta um 23.4 millj. kr.
árlega og þurfi það mál því miklu nánari athugun, áður en það er tekið í lög.



Með tilvísun til þess, sem að framan greinir, leggur nefndin til, að frv. verði
afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRIDAGSKRÁ~
1 trausti þess, að ríkisstjórnin feli nefnd þeirri, sem nú vinnur að endurskoðun

almannatryggingalaganna, að endursemja gildandi ákvæði um greiðslu fjölskyldu-
bóta með það fyrir augum, að tryggt sé, að greiddar verði fjölskyldubætur eða
aðrar sambærilegar bætur með öllum börnum innan 16 ára aldurs, og að þær
breytin,gar á lögunum verði lagðar fyrir næsta Alþingi, tekur deildin fyrir mesta
mál á dagskrá.

Alþingi, 9. apríl 1962.

Gisli Jónsson, Birgir Finnsson, Jón Kjartansson.
form., frsm. fundaskr.

Jón Skaftason. Hannibal Valdimarsson.

Fylgiskjal I.

KVENRÉTTINDAFÉLAG ÍSLANDS
Reykjavik, 28. febr. 1962.

Eftirfarandi tillaga var samþykkt á stjórnarfundi Kvenréttindafélags íslands
Lgær :

"Stjórn Kvenréttindafélags Íslands skorar á Alþingi að samþykkja fram komið
frumvarp um breytingar á almannatryggingalögunum, er miðar að því að tryggja
öllum börnum jafnan rétt til fjölskyldubóta."

Hin mörgu sjóslys undanfarið minna Kvenréttíndafélag Islands á, að heimili
hinna fjölmörgu barna, sem orðið hafa föðurlaus, fá ekki lengur fjölskyldubætur,
þvi að þær eru aðeins greiddar með börnum, sem njóta samvista við föður sinn.

Kvenréttindafélag Islands vill minna á fyrri samþykktir um þetta mál, t. d. á
landsfundi 1960, en þar segir:

"Fjölskyldubætur, meðlag eða barnalífeyrir er framfærslueyrir barnsins sjálfs.
Þar af leiðandi skulu öll börn innan 16 ára aldurs eiga rétt til fjölskyldubóta."

Virðingarfyllst,
f. h. Kvenréttindafélags Islands,

Sigríður J. Magnússon,
formaður.

Til félagsmálanefndar neðri deildar Alþingis.

Fylgiskjal II.

TRYGGINGASTOFNUNRÍKISINS
Reykjavík, 27. marz 1982.

Með tilvísun i viðtal i dag sendist heilbrigðis- og félagsmálanefnd skýrsla um
fjölskyldubætur, barnalífeyri o. fl.

Tryggingastofnun ríkisins,
Sverrir Þorbjörnsson.

Til heilbrigðis- og félagsmálanefndar neðri deildar Alþingis.



Fjölskyldubætur, barnalífeyrir o. fl.
Fjöldi barna á miðju ári 1962 (áætl.) 67000
Áætl. fjöldi fjölskyldubótabarna 59400

Börn, sem ekki fá fjölskyldubætur ca. 7600

Áætluð ársútgjöld (með 13.8% og 4% hækkun), ef fjölskyldubætur yrðu
greiddar með öllum börnum, án þess að aðrar bætur lækkuðu, ca. 23.4 millj. kr.

Áætla má, að ofannefnd 7600 börn skiptist þannig:
Barnalífeyris lífeyristrygginga njóta 2530

slysatrygginga njóta 340
sérsjóða njóta 130

Barnalífeyris njóta samtals 3000
Meðlags með fyrirgreiðslu T. r. njóta 4000

7000

Samkvæmt þessu ættu að vera um 600 börn, sem hvorki fá barnalífeyri né með-
lag fyrir atbeina Tryggingastofnunarinnar. Hér mun vera um að ræða stjúpbörn og
fósturbörn svo og börn einstæðra mæðra, sem ekki taka meðlag hjá Tryggingastofn-
uninni. Einstæðu mæðurnar eiga að sjálfsögðu rétt á mæðralaunum.

Um 2500 konur mun njóta mæðralauna, þar af um 1700 konur með eitt barn
á framfæri.


