
Nd. 405. Frumvarp til laga
um alþýðutryggingar.

Flm .: Jónas Guðmundsson, Héðinn Valdimarsson, Stefán Jóh. Stefánsson, 
Emil Jónsson, Finnur Jónsson, Sigurður Einarsson, Páll Þorbjörnsson.

I. KAFLI 

Almenn ákvæði.

1 . gr.
Alþýðutrjggingar teljast samkvæmt lögum þessum:
1. Slysatryggingar.
2. Sjúkratryggingar.
3. Elli- og örorkutryggingar.
4. Atvinnuleysistryggingar.

2. gr.
Stofnun sú, er annast tryggingarnar, heitir Tryggingarstofnun rikisins. 

Þegar trvggingarnar koma til framkvæmda verða þær, hver um sig, sjálfstæð 
deild í tryggingarstofnuninni og hafa þar aðskilinn fjárhag. Engin deildnanna 
ber ábyrgð á skuldbindingum annarar.

3. gr.
Tryggingarstofnun rikisins hefir heimili og varnarþing i Reykjavik, en úti 

um land hefir hún umboðsmenn svo víða og á þeim stöðum, sem þörf krefur.

4. gr.
Rikisstjórnin hefir umsjón*þeirra mála, sem lieyra undir Tryggingarstofnun 

rikisins, og setur reglugerðir eftir lögum þessum.

5. gr.
Heimilt er að fela Tryggingarstofnun ríkisins framkvæindarstjórn skyldra 

opinberra stofnana, svo sem Samálnrgðarinnar, sbr. lög nr. 23 1921, og Bruna- 
bótafélags íslands, sbr. lög nr. 54 1915 og lög nr. 53 1919. Skal Iiver stofnun 
hafa sérskilinn fjárhag, og fer að öðru levti um stjórn þeirra eftir þvi, sem 
ákveðið er í lögum þeirra og reglugerðum.

6. gr.
Ráðherra ræður forstjóra Tryggingarstofnunar rikisins. Hann ræður og 

deildarstjóra, eftir þvi sem þörf krefur, svo og vfirlækni trvggingarstofnunar- 
innar, að fengnum tillögum forstjórans. Fela má sama deildarstjóra forstöðu



fleiri en einnar deildar. Forstjórinn stjórnar stofnuninni i samræmi við lög, 
reglugerðir og erindisbréf, er honum verður sett. Hann afgreiðir mál i sam- 
ráði við hlutaðeigandi deildarstjóra, eu ber sjálfur ábyrgð á ákvörðunum og 
úrskurðum.

Laun forstjóra Trjggingarstofnunar rikisins og annara fastra starfsmanna 
skulu ákveðin í launalögum, en þangað til svo er gert, ákveður ráðherra launin.

Lifeyrissjóður Islands og slysatryggingarsjóður greiða sameiginlega % 
liluta af öllum kostnaði við Tryggingarstofnun rikisins, og ákveður ráðherra 
livernig kostnaðurinn skiptist milli þeirra á hverjum tíma. Rikissjóður greiðir 
fyrst um sinn % hluta kostnaðarins, en leggja má þann kostnað á deildir Trygg- 
ingarstofnunarinnar, ef fært þykir.

7. gr.
Ráðherra skipar þriggja manna tryggingarráð. Skal einn vera trygginga- 

fræðingur og annar lögfræðingur með dómararéttindum.
Áfrýja má til tryggingarráðs öllum ákvörðunum og úrskurðum Tryggingar- 

stofnunar rikisins. Skal það þegar taka málið fvrir og að jafnaði kveða upp úr- 
skurð innan 14 daga frá því, að það fékk málið til meðferðar. Nú sættir annar- 
hvor aðili sig ekki við úrskurð tryggingarráðs, og má þá bera málið undir dóm- 
stólana. Tryggingarráðið skal hafa frjálsan aðgang að öllum skjölum og bók- 
um Trvggingarstofnunar ríkisins, og er því skvlt að liafa eftirlit með þvi, að 
stofnunin starfi í samræmi við lög og reglugerðir.

Reikningar Trvggingarstofnunarinnar skulu endurskoðaðir á sama hátt 
sem reikningar rikisins og rikisstofnana.

II. KAFLI 

Slysatryggingar.

8. gr.
Skylt er að tryggja gegn slysum samkvæmt ákvæðum þessara laga:

1. Sjómenn þá, er hér greinir:
a. Farmenn, fiskimenn og aðra sjómenn, er lögskráðir eru á íslenzk skip.
b. Fiskimenn og farmenn á róðrarbátum og vélbátum, minni en 12 smál., 

er stunda fiskveiðar og hverskonar flutninga.
2. Yerkamenn og starfsmenn, sem vinna fyrir kaupi i þeim atvinnugreinum,

sem hér eru taldar:
a. Ferming og afferming skipa og báta, svo og vöruhúsavinna, vöruflutn- 

ingar í sambandi við það, hverskonar bifreiðastjórn og stjórn aflvéla 
við jarðvinnslu.

b. Yinna í verksmiðjum og verkstæðum, þar með talið gas- og rafmagns- 
framleiðsla, vinna í sláturhúsum, mjólkurbúum og rjómabúum, námu- 
gröftur, bjargsig, fiskverkun, isvinna og vinna við raflagnir.

c. Húsabyggingar, bæði smiði nýrra húsa og viðbætur og breytingar á eldri 
húsum.



d. Vegagerð, brúagerð, hafnargerð, vitabvggingar, símalagningar og sima- 
viðgerðir, svo og vinna við vatnsleiðslur, raforkuleiðslur og gasleiðslur. 
Ennfremur skulu tryggðir hafnsögumenn, lögregluþjónar, tollþjónar, 
vitaverðir og starfsmenn við vita, sótarar, póstar og slökkvilið og aðrir 
þess háttar starfsmenn, ráðnir að opinberri tilhlutun.

e. Skipasmiði, skipaviðgerðir, skipaviðhald og varðstaða á skipum við 
bryggju, i liöfn eða i lægi, bátasmiði, bátaviðgerðir.

Trvggingin nær til sendistarfa í þágu tryggingarskylds atvinnureksturs og 
þess tima, er fer til að fara frá og til vinnu.

Nú slasast maður eða biður liftjón við björgun, eða tilraun til björgunar 
manns i lífsháska, skal hann þá, eða eftirlátnir vandamenn hans, eiga rétt til 
slvsabóta eftir sömu reglum sem slysatrvggðir menn.

Það er skilvrði fj'rir tryggingarskyldu þeirra, sem nefndir eru i 2. tölulið, 
að starfið sé rekið fyrir reikning rikis- eða sveitarfélags, eða einstaklings eða 
félags, sem hefir það að atvinnu. Þó fellur þar undir smiði nýrra húsa og veru- 
legar breytingar á eldri húsum, þar með talin öll utanhússmálning og innan- 
hússmálning stórra bygginga, þótt það sé framkvæmt fyrir reikning manna, 
sem ekki hafa húsasmið að atvinnu.

Tryggingin samkv. tölul. 2. nær ekki til starfsfólks i skrifstofum eða i búð, 
nema að þvi leyti, sem það vinnur að tryggingarskyldum störfum utan skrifstofu 
eða búðar.

Nú er tryggingarskvlt verk látið í ákvæðisvinnu, og ber þá sá, sem verkið 
tekur i ákvæðisvinnu, ábyrgð á, að verkamennirnir séu trvggðir.

Heimilt er atvinnurekendum að tryggja sjálfa sig og verkafólk, sem ekki 
er tryggingarskylt, með tryggingarskyldu verkafólki sinu, en segja verður hann 
til þess, þegar trygging er tilkynnt eða endurnýjuð.

Atvinnurekendur, svo og riki eða sveitarstjórn, bera ábyrgð á þvi, að þeir 
séu trvggðir, sem trvggingarskyldir eru samkvæmt lögum þessum, enda sé 
starfið rekið fyrir þeirra reikning.

9. gr.
Það er bótaskvlt slvs, er tryggður maður slasast eða deyr af slysi við þann 

atvinnurekstur, sem hann er trvggður í.
T il slysa telst hverskonar fingurmein og handarmein, er menn fá við sjó- 

mennsku, fiskvinnu, sláturhúsavinnu og aðra þá vinnu, sem kunn er að því að 
vera hættuleg á þennan liátt, enda kenni menn meinsins fvrst á meðan þeir 
stunda vinnuna, eða innan þess tima, er rekja megi orsakir þess til hennar.

Sama gildir um aðra atvinnusjúkdóma, eftir þvi sem nánar verður ákveð- 
ið i reglugerð.

Sjómenn eru trvggðir fvrir slysum á sjó á tryggingartímabilinu, eða þegar 
þeir eru á landi, annaðhvort í þarfir útgerðarinnar eða fyrir sjálfa sig, í erind- 
um, sem leiðir af starfi þeirra sem sjómanna.

10. gr.
Valdi slysið meiðslum, skal slysatryggingin greiða bætur sem hér segir:

1. Ef meiðslin valda sjúkleika og vinnutjóni lengur en 10 daga, þá skal greiða



þeim, er fvrir slysinu varíS, læknislijálp frá þvi að slysið vildi til, þar með 
talin nauðsvnleg sjúkrahúsvist, og hluta lyfja og umbúðakostnaðar 
utan sjúkrahúss, en að fullu á sjúkraliúsi, svo og dagpeninga, þangað til 
hann verður vinnufær, eða úrskurður er felldur um varanlega örorku, 
eða maðurinn devr, þó ekki lengur en 6 mánuði. Dagpeningar eru 5 kr. 
á dag. Þó mega þeir aldrei fara fram úr :!i  af dagkaupi mannsins við þá 
atvinnu, er liann hafði þegar slvsið varð. Ef hinn slasaði er lögskráður 
skipverji, fer um rétt lians eftir 27. og 28. gr. laga nr. 41 19. júni 1930, en 
aldrei skal hann þó missa neins i að þvi er snertir dagpeningagreiðslu. 
Siðan fer um rétt hans eftir lögum ' þessum. Þó skal útgerðarmanni 
heimilt að semja við slvsatrygginguna um, að hún taki að sér gegn 
aukaiðgjaldi þá áhættu, sem útgerðarmaður ber samkvæmt nefndum grein- 
um sjómannalaganna vegna slvsa. Dagpeningar greiðist aldrei fyrir fyrstu 
7 dagana, og aldrei fvrr en 7 dagar eru liðnir frá því að hinn tryggði hætti 
að taka kaup.

2. Ef slysið hefir valdið varanlegri örorku, greiðast örorkubætur þeim, sem 
fyrir því varð. Fullar örorkubætur eru 6000 krónur, og greiðast þær, ef sá, 
sem fyrir slysinu varð, að dómi læknis trvggingarinnar, er algerlega ófær 
til nokkurrar vinnu þaðan i frá, en örorkubæturnar eru að því skapi lægri, 
sem minna skortir á, að hann sé til fulls vinnufær, og engar, ef minna 
skortir en Vr> hluta.

1 1 . gr.
Valdi slysið dauða innan árs frá því að það bar að höndum, greiðast dán- 

arbætur sejn hér segir:
1. Ekkja eða ekkill liljóta 1500 krónur.
2. Barn, sem er á framfæri eftirlifandi foreldris, hlýtur 100 kr. fyrir hvert 

heilt ár, sem það vantar á að vera fullra 16 ára.
3. Barn, sem ekki er svo ástatt um, sem i 2. lið segir, hlýtur 175 kr. fvrir hvert 

heilt ár, sem það vantar á að vera fullra 16 ára.
4. Barn yfir 16 ára aldur, sem var á framfæri hins látna vegna örorku, þegar 

slysið bar að höndum, fær 1500 krónur.
5. Foreldri, sem var á framfæri liins látna að öllu eða nokkru leyti, þegar 

slysið vildi til, lilýtur 1500 krónur. Sé þannig ástatt um bæði foreldrin, og 
búi þau samvistum, hljóta þau þó aðeins sameiginlega 2500 krónur.

6. Svstkini hins látna, sem voru á framfæri hans, þegar slvsið vildi til, hljóta 
dánarbætur á sama liátt og börn.
Ekkja eða ekkill, sem ekki var samvistum við hið látna og ekki á framfæri 

þess, hlýtur engar dánarbætur. Kona, sem býr samvistum með manni án þess 
að vera gift honum, hefir sama rétt til dánarbóta og eiginkona, ef hún hefir 
fætt lionum barn eða þau verið samvistum samflevtt i 18 mánuði. Sama gildir 
um karlmann, sem býr samvistum við konu án þess að vera kvæntur henni.

Um fósturbörn og fósturforeldra gildir sama og um börn og foreldra, að 
fullnægðum sömu skilvrðum. Barn telst hafa verið á framfæri föðurins, þótt 
það fæðist að honum látnum.



Heimilt er þó stjórn tryggingarinnar að víkja frá þessum reglum, ef sér- 
staklega stendur á.

Frá dánarbótum, sem greiddar skulu vandamönnuin, skal draga þær ör- 
orkubætur, er greiddar liafa verið sainkvæmt 10. gr. 2.

12 . gr.
T il þess að standast útgjöld slysatrvggingarinnar skulu þeir, er tryggingar- 

iskylda menn bafa i þjónustu sinni, greiða iðgjöld fyrir alla þá, sem þeim er 
skylt að trj’ggja, og má ekki færa gjöldin þeim, sem tryggðir eru, til útgjalda. 
Iðgjaldaupphæðina ber að miða við jslvsaliættuna. Eftir slysahættunni skal skipta 
þeim störfum og starfsgreinum, sem falla undir trvgginguna, i flokka, og fyrir 
hvern flokk skal ákveðin sérstök iðgjaldsupphæð. Starfstiminn er talinn i vikum, 
og telst vikan eining við iðgjaldaákvörðun. Sé um timavinnu að ræða, teljast 
48 klst. í viku. Skal við ákvörðun iðgjaldanna hafa það fyrir augum, að þau sam- 
anlögð lirökkvi fyrir þeim bótum, sem slysatrvggingunni ber að greiða.

Um skiptingu í áhættuflokka og iðgjaldagrundvöllinn fyrir hvern flokk 
skal ákveðið með reglugerð, er stjórnarráðið setur, og ber að endurskoða hana
5. hvert ár. Þó getur stjórnarráðið hvenær sem er, þegar ástæða þykir til, gert 
brevtingar á skiptingunni i áhættuflokka og á iðgjöldum, en slikar brevtingar 
koma ekki til framkvæmda fyrr en með bvrjun næsta almanaksárs á eftir.

Ef atvinnufjTÍrtæki nær vfir starfsemi, er fellur undir mismunandi áhættu- 
flokka, reiknast iðgjöldin sérstaklega fvrir hvern hluta fyrirtækisins, eftir ið- 
gjaldi þess áhættuflokks, sem það hevrir undir. Þó getur tryggingarstjórnin, ef 
erfitt er að halda þessu aðgreindu, ákveðið meðaliðgjald fyrir allt fyrirtækið 
eftir iðgjöldum þeirra áliættuflokka, sem það fellur undir.

13. gr.
Iðgjöld sjómanna, sem tryggðir eru samkv. 8. gr. 1., reiknast eftir tima þeim, 

sem sjómaðurinn er lögskráður eða ráðinn til, og telst i vikum frá lögskrán- 
ingardegi, eða þeim degi, er liann kom i skiprúm.

Um leið og lögskráning fer fram, skal skráningarstjóri gera sérstaka skrá 
yfir tryggingarskylda skipverja, hverja stöðu sem þeir liafa á skipinu. Utgerðar- 
maður greiðir skráningarstjóra iðgjöldin um leið og lögskráning fer fram.

Þegar formaður á vélbát eða róðrarbát (sbr. 8. gr. 1.) hefir ráðið skipverja 
sina, skal hann jafnskjótt senda hreppstjóra eða bæjarfógeta (í Reykjavik lög- 
reglustjóra), þar sem báturinn er gerður út, skrá yfir skipverjana ásamt ið- 
gjaldi þvi, er greiða ber, en hreppstjóri sendir skrána og gjaldið til sýslumanns.

Utgerðarmenn róðrarbáta og vélbáta, minni en 5 smálestir, greiða aðeins 
~/x o af iðgjaldi þvi, sem ákveðið er fvrir þá, en það, sem á vantar fullt iðgjald, 
greiðist úr rikissjóði. Skráningarstjóri sendir slvsatrvggingunni skrár þær, sem 
nefndar eru i 2. og 3. málsgr. greinar þessarar, sem fvlgiskjöl með ársreikningi 
sinum. Hann skal og standa skil á iðgjöldunum samkvæmt nánari fvrirmælum 
stjórnarráðsins.

14. gr.
Nú forfallast slysatrvggður skipverji, og gengur ótrvggður maður í skip- 

rúm hans, og skal þá skylt að tryggja þann skipverja, svo sem að framan greinir,



meðan hann er í því skiprúmi, þó aldrei skemur en eina viku. Iðgjald f\TÍr for- 
fallaðan skipverja má endurgreiða fyrir það, sem eftir er af ráðningartímanum, 
þegar forföllin stafa ekki af bótaskvldu slysi, enda hafi maðurinn gengið úr 
skiprúminu.

Útgerðarmaður eða formaður róðrarbáta eða vélbáta, minni en 12 smá- 
lestir, getur með leyfi skráningarstjóra tryggt ákveðna tölu skipverja, ef sér- 
stakar ástæður gera þess þörf.

Útgerðarmaður eða skipstjóri tilkvnnir tafarlaust skráningarstjóra eða 
hreppstjóra mannaskiptin, og ábyrgist útgerðarmaður iðgjaldagreiðslu.

15. gr.
Sérhver forráðamaður atvinnufyrirtækis eða starfrækslu, sem nefnd er i

8. gr. 2., skal, þegar fyrirtækið tekur til starfa, senda hreppstjóra eða bæjarfógeta 
(i Revkjavik tollstjóra) tilkvnningu samkvæmt fyrirmynd, er slysatrvggingin 
gerir, með öllum þeim upplýsingum, sem nauðsynlegar eru til þess að áætla ið- 
gjaldagreiðslu þess. Eftir þeirri áætlun skal iðgjaldið greitt og innheimt fyrir- 
fram. Sömuleiðis skal senda tilkvnningu, ef fyrirtækið verður fyrir verulegum 
brevtingum, er máli geta skipt að því er trvgginguna snertir. Hreppstjóri sendir 
lögreglustjóra tilkynningar þessar, en lögreglustjórar gera samkvæmt þeim skrá 
yfir öll tryggingarskyld fvrirtæki, en annað eintak tilkvnninganna senda þeir 
slvsatryggingunni. Verkamenn teljast tryggðir frá þeim tima, er fyrirtækið 
bvrjar.

Forráðamönnum fyrirtækis eða starfrækslu, er um getur i 8. gr. 2., er skylt 
að gera skrá samkvæmt vinnubókum fyrirtækisins, i þvi formi, sem slysatrygg- 
ingin mælir fyrir um. Samrit af skrám þessum sendist hreppstjóra eða lögreglu- 
stjóra, og miðast hið endanlega iðg'jald við þær. Lögreglustjóri sér uin innheimtu 
iðgjaldanna og stendur skil á þeim, eftir nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

Lögreglustjóri getur, ef honum þykir ástæða til, eða slysatryggingin óskar 
þess, látið rannsaka vinnuskrár og bækur fyrirtækisins, til þess að fullvissa sig 
um, hvað fyrirtækinu beri að greiða i iðgjöld.

16. gr.
Nú er vanrækt að tilkynna tryggingarskyldan atvinnurekstur, eða greiða 

iðgjöld fvrirfram samkvæmt 13., 14. og 15. gr. fyrir tryggingarskylda menn, og 
skulu þeir þó jafnt teljast slysatryggðir samkvæmt lögum þessum, en hlutað- 
eigandi atvinnurekandi skal skyldur að greiða slysatrvggingunni tvöföld iðgjöld 
þau, sem vangoldin eru, og auk þess sæta sektum.

17. gr.
Þegar slys ber að höndum, sem ætla má að greiða beri bætur fyrir sam- 

kvæmt lögum þessum, skal forráðamaður fyrirtækisins senda tafarlaust, og eigi 
siðar en innan 2 mánaða, tilkynningu um slvsið i því formi, sem slysatryggingin 
skipar fyrir um, til lögreglustjóra eða hreppstjóra, er siðan sendir tilkynning- 
una áfram til lögreglustjóra. Ef lögreglustjóri álitur, að slvsið veiti rétt til 
bóta frá slysatryggingunni, sendir hann tilkynninguna áfram til slysatrygging-



arinnar, ásamt öðrum nauðsvnlegum upplýsingum. Ef atvik að slysinu eru 
óljós eða mál ófullnægjandi upplýst, eða ef ástæða er til að ætla, að slysið 
hafi orsakazt af hirðuleysi eða af lélegum útbúnaði, eða slvsatrvggingin óskar 
þess einhverra ástæðna vegna, skal lögreglustjóri lialda réttarpróf i málinu. 
Því aðeins ber að taka til greina og senda til slysatrvggingarinnar kröfur um 
bætur fyrir slys, er verða við atvinnurekstur, sem heimilt er að tryggja i frjálsri 
trvggingu, að tryggingar hafi verið beiðzt og iðgjöld verið greidd áður en eða 
samtímis þvi, að atvinnureksturinn var hafinn.

Ef sá, sem átti að tilkynna slys, hefir vanrækt það, skal það eigi vera því 
tii fyrirstöðu, að sá, sem fvrir slysi varð, eða eftirlátnir vandamenn hans, geti 
gert kröfur til bóta, ef það er gert áður en ár er liðið frá þvi að slysið varð.

Heimilt er að taka til greina tilkvnningar, sem berast eftir að fyrrnefndur
2 mánaða frestur er liðinn, ef sannað er að tilkvnnandi á ekki sök á drættinum.

18. gr.
Undir eins og tryggingarstjórn hafa borizt nægar upplýsingar um slys og 

annað, sem til greina kemur um ákvörðun bóta, úrskurðar hún, livort bætur 
skuli greiðast samkvæmt lögum þessum og ákveður bæturnar. Ef um meiðsl er 
að ræða, eru bæturnar fvrst ákveðnar til bráðabirgða (dagpeningar), þar til 
lækningu er lokið og maðurinn getur farið að stunda vinnu sína aftur, eða sjá 
má, hve mikið hann hefir misst af vinnuþreki sinu. Endanlegur úrskurður 
skal þó kveðinn upp áður en ár er liðið, nema læknir trvggingarinnar telji þörf 
á frekari drætti.

19. gr.
Þeir, sem stunda eða reka einhverja þá atvinnu eða störf, sem ekki eru 

tryggingarskyld samkv. 8. gr., hafa rétt til að tryggja sjálfa sig eða verkamenn 
sína gegn slysum. Slík frjáls trygging er þó því aðeins leyfð, að hún sé til ákveð- 
ins tíma og á nafn, og því aðeins gild, að hún hafi verið tilkynnt og iðgjöld 
greidd fyrirfram. Ef um er að ræða tryggingu við óskyld og misjafnlega áhættu- 
söm störf, sem ekki er hægt að aðgreina og skipa í sérstaka áhættuflokka, má 
ákveða fyrir slik störf meðaltalsiðgjöld fvrir hverja viku trvggingartimabilsins.

20. gr.
Heimilt er atvinnurekendum að skipa 5 manna nefnd til þess að gæta hags- 

muna sinna við skiptingu í áhættuflokka og ákvörðun iðgjalda. í nefndinni eiga 
sæti: einn fulltrúi fvrir gufuskipaútgerð, sem Félag islenzkra botnvörpuskipa- 
eigenda skipar, tveir fvrir vélbáta- og róðrarbátaútgerð, sem Fiskifélag Is- 
lands skipar, einn fyrir skipaafgreiðslu og hafnarvinnu, sem Verzlunarráð ís- 
lands skipar, og einn fyrir verksmiðjuiðnað sem Landssamband iðnaðarmanna 
skipar.

Ef stofnaður verður almennur félagsskapur meðal atvinnurekenda i vél- 
báta- og róðrarbátaútgerð, skipaafgreiðslu og verksmiðjuiðnaði, fellur kosning 
fulltrúa þessara atvinnugreina undir hann. Nefnd þessi getur gert tillögur um 
skiptingu í áhættuflokka og um iðgjaldagreiðslu, og er skylt að leita álits henn- 
ar áður en ákvörðun er tekin um þau efni. Ennfremur hefir nefndin rétt til að



velja einn niann til þess að fylgjast með stjórn og rekstri slysatryggingarinnar. 
Sama rétt hefir og Alþýðusamband íslands. Báðir þessir menn hafa aðgang að 
öllum skjölum slysatrvggingarinnar, og er stjórn hennar skylt að veita þeim 
allar upplýsingar, sem þeir óska, viðvikjandi framkvæmd tryggingarinnar, enda 
er þeim heimilt að sækja stjórnarfundi.

m. KAFLI 
Um sjúkratryggingar.

21.gr.
Sjúkrasamlög samkvæmt lögum þessum eru tryggingarstofnanir, sem hafa 

það hlutverk að tryggja samlagsmönnum, er ekki hafa hærri tekjur en í 23. gr. 
segir, sjúkrahjálp og uppbót á fjárhagstjóni, sem veikindi valda.

22. gr.
Þar, sem sjúkrasamlög eru stofnuð, hefir sérhver maður, karl eða kona, 

eldri en 16 ára og búsettur á samlagssvæðinu, rétt og skyldu til að tryggja sig í 
samlaginu. Undanteknir eru þeir, er dvelja i sjúkrahúsum eða heilsuhælum 
vegna alvarlegra langvarandi veikinda.

23. gr.
Rétt til þeirra hlunninda, sem sjúkrasamlag veitir, eiga þeir meðlimir þess, 

sem á siðastliðnu ári hafa ekki haft hærri árstekjur en 4500 krónur, eftir að per- 
sónufrádráttur hefir átt sér stað samkvæmt skattalögum.

Hjón njóta þvi aðeins hlunninda, að samanlagðar tekjur þeirra fari ekki 
fram úr því, sem hér var sagt.

24. gr.
Kaupstaðir þeir, sem nú eru og síðar kunna að verða í landinu, skulu, hver 

um sig, vera sérstakt sjúkrasamlagssvæði. Ákveða má í reglugerð að samlags- 
svæði kaupstaðar skuli, auk lögsagnarumdæmisins, ná y fir tiltekin svæði i 
grennd við hann.

25. gr.
I hverjum kaupstað starfar sérstakt sjúkrasamlag. Kýs bæjarstjórn stjórn 

samlagsins, sem skipuð skal 3, 5 eða 7 mönnum, eftir þvi, sem bæjarstjórn á- 
kveður. Stjórnin skal kosin á sama hátt, samtimis og til jafnlangs tima og fasta- 
nefndir eru kosnar. Bæjarstjórn ákveður þóknun stjórnenda, er greiðist af 
samlaginu.

26. gr.
I hreppum utan sjúkrasamlagssvæða kaupstaðanna skal stofna sjúkrasam- 

lög, ef meiri hluti þeirra, sem kosningarrétt hafa í málefnum sveitarfélaga, æskir 
þess. Atkvæðagreiðsla skal fara fram um, hvort stofna skuli sjúkrasamlag i



hreppnum, ef fimmti hluti kjósenda óskar þess. Hreppsnefnd annast atkvæða- 
greiðsluna, á sama hátt sem sveitarstjórnarkosningar.

Sama samlag getur náð til fleiri hreppa en eins, innan sama læknishéraðs, 
eða jafnvel allra hreppa innan læknishéraðsins, sem samþykkt hafa stofnun 
samlags. Ákveður ráðherra, að fengnuin tillögum hlutaðeigandi hreppsnefnda 
og stjórnar Tryggingarstofnunar rikisins, yfir hvaða samlagssvæði hvert sjúkra- 
samlag skuli ná.

Eftir að ár er liðið frá atkvæðagreiðslu getur fimmti liluti atkvæðisbærra 
manna i hrepp, sem áður hefir fellt að stofna sjúkrasamlag, krafizt þess, að at- 
kvæðagreiðsla fari fram á ný i hreppnum. Greiði þá meiri liluti atkvæðisbærra 
manna atkvæði með stofnun sjúkrasamlags, skal það stofnað, nema ráðherra 
ákveði, að fengnum tillögum hreppsnefndar lilutaðeigandi hrepps og stjórnar 
Tryggingarstofnunar rikisins, að hreppurinn skuli falla undir samlag innan 
læknishéraðsins, sem áður hefir verið stofnað.

27. gr.
Nái sjúkrasamlag aðeins til eins lirepps, skal stjórn þess skipuð 3 mönnum, 

kosnum af hreppsn«fnd. Standi fleiri hreppar en einn að sjúkrasamlagi, skulu 
þeir leggja til einn mann hver i stjórn samlagsins, kosna af hreppsnefndum, en 
verði tala stjórnarmanna jöfn, skal hreppsnefnd þess hrepps, sem fleiri eða 
flesta hefir tryggingarskylda meðlimi, kjósa oddamann.

Ef nýr hreppur er lagður til áður stofnaðs sjúkrasamlags, og það veldur 
þvi, að annar hreppur liefir fleiri menn i stjórn en honum ber samkvæmt því 
sem hér var sagt, þá falla niður umboð stjórnarmanna þess hrepps og skal 
hreppsnefnd kjósa mann eða menn á ný, svo að stjórn samlagsins verði rétt 
skipuð.

Laun stjórnenda greiðast af samlaginu og skulu ákveðin í samþykktum þess.

28. gr.
Stjórnir sjúkrasamlaga velja sér formann og skipta með sér verkum. 
Sjúkrasamlögin lúta öll yfirstjórn Tryggingarstofnunar rikisins. 
Samþykktir sjúkrasamlaga skulu samþykktar af ráðherra, að fengnum til- 

lögum trvggingarstofnunarinnar.

29. gr.
í samþykktum sjúkrasamlaga skal tekið fram, hverra réttinda samlags- 

menn njóta. Ætið skal þó sjúkrasamlag veita þá lijálp vegna veikinda, sem 
hér er talin:
1. Læknishjálp hjá trvggingarlækni, þ. e. lækni, sem samlagið hefir samið við, 

eða tryggingarstofnunin, að fullu á sjúkrahúsi og að %  hlutum utan sjúkra- 
húss. Læknishjálp fari fram í viðtalsstofu læknis, sé sjúklingurinn ferða- 
fær og hægt sé að koma því við.

2. Lyf og umbúðir, samkvæmt fyrirsögn tryggingarlæknis, að fullu i sjúkra- 
húsi og að %  hlutum utan sjúkrahúss.

3. Okeypis vist eftir ráði tryggingarlæknis i sjúkraliúsi, sem samlagið hefir 
samið við, eða tryggingarstjórn fyrir hönd þess.



4. í  sjúkrasamlögum kaupstaða er ennfremur skylt að greiða dagpeninga til 
þeirra, sem óvinnufærir eru sökum veikinda. Dagpeningar greiðast þó ekki 
fvrr en ein vika er liðin frá þvi, að hinn trvggði varð óvinnufær, samkvæmt 
framansögðu, og aldrei frá fvrri tima en viku eftir að hann hætti að taka 
laun eða hætt er að reikna honum laun samkvæmt þvi, er segir í 39. gr. 
hér á eftir.

Dagpeningar eru tvennskonar, persónudagpeningar og fjölskyldudag- 
peningar, og skal upphæð þeirra ekki vera lægri i Reykjavík en hér segir, 
en annarsstaðar eftir þvi, sem ákveðið er i samþykktum:
a. Persónudagpeningar nema kr. 2.00 og greiðast eingöngu þegar hinn 

tryggði liggur utan sjúkrahúss.
b. Eigi hinn tryggði fyrir konu eða börnum að sjá, nýtur hann, auk per- 

sónudagpeninga, fjölskyldudagpeninga. Fara þeir eftir tölu þeirra, sem 
eru á framfæri hans, þannig:

Fyrir 1 á framfæri kr. 2.00.
Fyrir 2 á framfæri kr. 3.00.
Fyrir 3 á framfæri kr. 3.75.
Fyrir 4 á framfæri kr. 4.50.
Fyrir fleiri en 4 bætast við 50 aurar fyrir hvern, sem umfram er, 

en þó mega dagpeningar samtals ekki fara fram úr 7 krónum, og aldrei 
fram úr %  hlutum af venjulegu dagkaupi verkamanna á staðnum.

Fjölskyldudagpeningar greiðast jafnt, hvort sem hinn tryggði liggur 
i sjúkrahúsi eða utan sjúkrahúss.

Gift kona nýtur hvorki persónudagpeninga né fjölskyldudagpeninga, 
ef maður hennar er vinnufær, enda hafi meiri hluta af sameiginlegum 
tekjum hjónanna verið aflað af honum.

Heimilt er að ákveða í samþykktum sjúkrasamlaga víðtækari hjálp en 
hér er talin, þar á meðal fulla læknishjálp, læknisaðgerðir hjá öðrum en 
tryggingarlækni, styrk vegna barnsfæðinga, styrk upp i útfararkostnað, kostn- 
að við læknisvitjun, dagpeninga i sjúkrasamlögum utan kaupstaða, hjúkrun- 
arkostnað utan samþykktra sjúkrahúsa o. s. frv.

Að jafnaði skulu samlagsmenn ekki eiga rétt til styrks fyrr en 6 mánuðir 
eru liðnir frá þeim tima, er trygging þeirra hófst með iðgjaldagreiðslu, en 
heimilt er þó að ákveða annan biðtima i samþykktunum.

30. gr.
Börn samlagsinanna, yngri en 16 ára, sem eru á framfæri þeirra, fá sömu 

hjálp í veikindum og foreldri á rétt til, að dagpeningum undanteknum.
Nú eru börn, eldri en 16 ára og vngri en 21 árs, á heimili fátækra foreldra 

sinna án þess að hafa sjálfstæðar tekjur, og er þá heimilt að ákveða í sam- 
þykkt sjúkrasamlags, að stjórn þess hafi heimild til að gefa eftir iðgjöld barn- 
anna að nokkru eða öllu leyti án skerðingar á rétti barnsins til sjúkrahjálpar, 
annara en dagpeninga.

Kona, sem býr samvistum með manni án þess að vera gift honum, hefir



sama rétt til sjúkrahjálpar og eiginkona, ef hún hefir fætt honum barn, eða 
þau verið samvistum samfleytt i 18 mánuði.

31. gr.
Dagpeningar og meðlagskostnaður i sjúkrahúsi greiðist fyrir samlags- 

menn og skyldulið þeirra samkvæmt 30. gr. i allt að 32 vikur á 12 mánuðum 
samfleytt. Aldrei greiðist þó áður greindur kostnaður fyrir lengri tima en 26 
vikur alls fyrir einn og sama sjúkdóm.

32. gr.
Ákveða skal í samþykktum sjúkrasamlaga upphæð iðgjalda tryggingar- 

skyldra manna. Skulu þau ákveðin með það fyrir augum, að heildartekjur sam- 
lagsins nægi til þess að standa straum af skuldbindingum þess.

Heimilt er að ákveða í samþykkt sjúkrasamlags, að meðlimum, sem ekki 
leita hjálpar samlagsins árlangt eða lengur, skuli endurgreiddur hluti iðgjalda 
sinna, og fari upphæð endurgreiðslunnar eftir þvi, hve lengi meðlimur hefir 
greitt til samlagsins án þess að leita hjálpar þess.

33. gr.
Rikissjóður og hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarsjóðir greiða, hvor um sig, 

i sjóði sjúkrasamlaga 25 af hundraði greiddra iðgjalda.

34. gr.
Nú þvkir sýnt, að sjóður sjúkrasamlags nægi ekki til að standa straum af 

skuldbindingum samlagsins. Skal stjórn þess þá gera hlutaðeigandi bæjar- eða 
sveitarstjórn aðvart, sem þá getur ákveðið að gera ráðstafanir til aukinnar tekju- 
öflunar eða dregið úr hlunnindum þeim, sem samlagið veitir. Þó má aldrei 
skerða þau lágm^rksréttindi, er um getur i 29. gr.

35. gr.
Iðgjöld samkv. 32. gr. greiðast fyrirfram, eftir þvi sem nánar verður ákveðið 

i samþykktum. Bæjar- eða sveitarsjóðir greiða iðgjöld þeirra manna, sem eru 
á föstu sveitarframfæri. Einnig er rétt, að greidd séu úr bæjar- eða sveitarsjóði 
ógreidd iðgjöld þeirra manna, sem bæjar- eða sveitarstjórn telur ástæðu til að 
halda í tryggingu. Gjaldið telst ekki sveitarstyrkur, en endurgreiðist ef ástæður 
leyfa.

Lifeyrissjóður íslands greiðir iðgjöld þeirra manna, sem njóta elli- eða ör- 
orkulífeyris, enda dregst iðgjaldið frá lífeyrinum. EllistjTktarsjóðir greiða ið- 
gjöld þeirra gamalmenna, sem ellilauna njóta, og dragast þau frá ellistyrknum.

36. gr.
E f trvggður maður veikist utan samlagssvæðis, á hann rétt til sjúkrastyrks 

frá sjúkrasamlagi sinu, en þó eigi hærri en ef hann hefði veikzt á samlags- 
svæðinu.



37. gr.
Nú flyzt maður, sem tryggður er í sjúkrasamlagi, burt af samlagssvæðinu, 

og á hann þá rétt til sjúkrastyrks, ef hann veikist á þvi timabili, sem hann hefir 
greitt iðgjald fyrir, eftir sömu reglum og um getur 1 siðustu grein. Verði hann 
tryggingarskyldur á þeim stað, sem hann flyzt til, og greiðir þar iðgjöld, öðl- 
ast hann full réttindi þar jafnskjótt og tryggingartimi hans er útrunninn þar 
sem hann var áður. Þó öðlast hann ekki rétt til dagpeninga fyrr en að 6 mánuð- 
um liðnum, hafi hann ekki átt rétt til þeirra i þeirri deild, er hann fluttist úr.

38. gr.
Eigi hinn tryggði rétt til slysabóta á hendur Slysatryggingu rikisins eða 

skaðabótaskyldum manni eða stofnun, skal hann, ef hann krefst sjúkrastvrks, 
framselja hlutaðeigandi sjúkrasamlagi rétt sinn til bótanna. Nú greiðast hærri 
bætur en framlögðum sjúkrastyrk nemur, og fær hinn tryggði þá það, sem fram 
yfir er, og jafnan skal hann fá þær bætur, sem greiddar eru vegna þjáninga, 
líkamslýta eða aðrar slikar miskabætur.

39. gr.
Fastir starfsmenn skulu aldrei missa neins i af launum sinum, i hverju sem 

þau eru greidd, fyrstu 14 dagana eftir að þeir forfallast frá vinnu sökum sjúk- 
dóms, en njóta skulu þeir kaupgreiðslu um lengri tima, ef svo er mælt fyrir i 
sérstökum lögum.

Hafi tryggður aðaltekjur sinar af eigin atvinnurekstri eða eignum, skal 
hann ávallt talinn á launum hjá sjálfum sér fvrstu 14 dagana eftir að veikindi 
eða slys ber að höndum, en heimilt er samlagsstjórn að telja hann lengur á 
sjálfs sín launum, ef sannanlegt er, að tekjur hans rýrna ekki að neinu veru- 
legu leyti vegna sjúkdómsforfalla hans.

40. gr.
Vangoldin iðgjöld innheimta bæjarstjórnir og sveitarstjórnir hjá gjaldanda 

eða þeim, sem ábyrgð ber á greiðslunni (sbr. 83. gr.). Heimilt er sfjórn sjúkra- 
;-amlags eða bæjar- eða sveitarstjórn, sem lagt hefir fram iðgjald sainkv. 35. gr., 
að krefjast þess af atvinnurekanda, sem tryggður maður vinnur hjá, að hann 
haldi iðgjaldinu eftir af kaupi hans og greiði það til sjúkrasamlags eða bæjar- 
eða sveitarsjóðs. Óhlýðnist atvinnurekandi þessu, þrátt fyrir tilkynningu, má 
innheimta iðgjaldið hjá honum með lögtaki, ef á þarf að halda.

41. gr.
Greiði tryggingarskyldur maður ekki iðgjald sitt á gjalddaga, skal honum 

þó gefinn frestur, 14 dagar i kaupstöðum en einn mánuður utan kaupstaða, til 
að greiða gjaldið, án þess að réttur hans skerðist við það. Þegar sá frestur er 
liðinn, fellur réttur hans til sjúkrastyrks niður, en þó skal honum heimilt á næsta 
mánuði að greiða gjaldið, og öðlast hann þá full réttindi aftur frá þeim tima, 
er gjaldið er greitt. Greiðist iðgjaldið siðar, öðlast hann réttindi sem nýr með- 
limur, sbr. 29. gr. siðustu mgr.



42. gr. '
Tillög ríkissjóðs og bæjar- og sveitarsjóða greiðast ársfjórðungslega eftir á 

og niiðast í hvert sinn við greidd iðgjöld á uæsta ársfjórðungi á undan.

43. gr.
Heimilt er ríkisstjórninni, að fengnum tillögum frá Tryggingarstofnun rikis- 

ins, að stofna jöfnunarsjóð sjúkrasamlaga. Sjóði þessum skal aflað tekna á 
þann hátt, að vinnukaupendur greiði allt að einum af hundraði umsaminna 
vinnulauna, eftir þvi, sem nánar verður ákveðið i reglugerð.

Jöfnunarsjóði skal stjórnað af Trvggingarstofnun rikisins. Úr jöfnunar- 
sjóði má greiða styrk til einstakra sjúkrasamlaga, sem orðið hafa fvrir svo mikl- 
um útgjöldum vegna veikinda samlagsmanna, að sjóðir þeirra hrökkva ekki til. 
Yeittan styrk skal sjúkrasamlagið endurgreiða jöfnunarsjóði að hálfu á naestu 
fimm árum, með hækkun iðgjalda, ef með þarf, eða annari tekjuöflun.

IV. KAFLI 

EIIi- og örorkutryggingar.

44. gr.
Stofna skal almennan lifeyrissjóð, er nefnist Lifeyrissjóður íslands. Honum 

er ætlað það hlutverk, að veita elli- og örorkulífeyri, eftir þvi, sem nánar er 
mælt fyrir i þessum kafla.

45. gr.
Sjóðurinn myndast á þann hátt, er hér segir:

1. A f iðgjöldum trvggingarskvldra manna.
2. A f sjóðum þeim, sem ræðir um i 60. gr. hér á eftir, þegar hlutverki þeirra

samkvæmt þeirri grein er lokið, svo og af ellistyrktarsjóðum, þegar hlut-
verki þeirra er lokið skv. VI. kafla þessara laga.

46. gr.
Tryggingarskyldur er sérhver islenzkur rikisborgari, heimilisfastur hér á 

landi eða lögskráður á islenzkt skip, nema annað sé fyrir mælt i lögum þessum. 
Tryggingarskyldan hefst með fullnuðum 16 ára aldri og lýkur með fullnuðum
67 ára aldri.

Sanni islenzkur rikisborgari, sem er lögskráður á islenzkt skip, en heimilis- 
fastur erlendis, að hann greiði þar iðgjöld til almenns elli- og örorkulifeyrissjóðs, 
er hann ekki tryggingarskyldur hér.

47. gr.
Sérhver tryggingarskyldur maður, karl og kona, skal árlega greiða iðgjald 

i Lifeyrissjóð íslands, sem nemur:
1. 7 krónum fvrir þá, sem heimilisfastir eru i kaupstöðum landsins, en 6

krónum fyrir þá, sem heimilisfastir eru utan kaupstaða.



2. Einum af hundraði af hreinum árstekjum, sbr. 12. gr. 1. mgr. laga nr. 6 9, 
jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt, að frádregnum 500 krónum fyrir 
einstakling og 500 krónum fvrir hvern skvlduómaga, sem hinn skyldu- 
tryggði hefir á framfæri sínu.
Heimilt er tryggingarskyldum manni að greiða fvrir sig fram til lifeyris- 

sjóðs á hvaða tíma sem er iðgjöld sín samkvæmt 1 . tölulið þessarar gr., eða 
hluta þeirra, eftir þeim reglum, er trvggingarstofnunin setur, sem miða skal við 
það, að báðir aðilar séu skaðlausir. Fyrirframgreiðslan skal ganga til þess að 
færa niður ógoldin, árleg iðgjöld hins tryggða.

48. gr.
Undanþegnir hinni árlegu iðgjaldagreiðslu samkv. 47. gr. eru þó þeir, sem 

allt undanfarið ár hafa
1. notið örorkulífeyris úr Lifeyrissjóði Islands,
2. notið opinbers styi-ks samkvæmt ákvæðum laga um styrkveitingar til þeirra 

manna, sem haldnir eru alvarlegum, langvinnum sjúkdómi,
3. dvalið í fangelsum, vinnuhælum eða öðrum slikum stofnunum, samkvæmt 

opinberri ráðstöfun,
4. greitt iðgjöld samkvæmt sérákvæðum 60. gr. liér á eftir.

49. gr.
Greiðslur ellilifeyris liefjast þegar liinn tryggði verður 67 ára.
Sé hinn tryggði ekki að neinu leyti á opinberu framfæri né njóti styrks 

samkvæmt lögum þessum, er honum heimilt að fá greiðslum ellilifeyris frestað 
um eitt ár i senn. Sé greiðslum frestað, hækkar árslífeýrir hins tryggða sem 
hér segir:

68 ára gamall maður fær 13% í viðbót.
69 —  —  — —  30% - —
70 —  —  —  —  50% - —
71 árs eða eldri —  75% - —

50. gr.
Örorkulífeyrir greiðist á aldrinum 16— 67 ára, en sá telst öryrki samkvæmt 

þessum lögum, sem ekki er lengur fær um, við störf, er samsvara lífskröftum 
hans og verkkunnáttu og sanngjarnt er að ætlast til af honum, með hliðsjón af 
uppeldi hans og undanfarandi starfa, að vinna sér inn helrning þess, er andlega 
og likamlega heilbrigðir menn eru vanir að vinna sér inn i þvi sama héraði.

Réttur til greiðslu örorkulifeyris hefst, með þeim undantekningum, er um 
ræðir i 52. og 53. gr., þegar hinn tryggði er úrskurðaður öryrki, og telst frá 
þeim tima, er umsókn um lifeyrinn kemur i hendur Tryggingarstofnun rikisins 
eða umboðsmanni liennar, nema talið sé i úrskurðinum, að örorkan hafi siðar 
hafizt, en þá reiknast rétturinn frá þeim tima, er örorkan hófst.

51. gr.
Tryggingarstjórninni er heimilt að gera ráðstafanir til þess að koma i veg 

fyrir, að tryggingarskyldir menn og konur, eiginmenn þeirra og eiginkonur



verði öryrkjar, með þvi að láta þá læra störf við þeirra hæfi, veita þeim viðeig- 
andi læknishjálp, æfa þá við notkun umbúða, gervilima, gleraugna, sjúkra- 
vagna og annara tækja, ef fyrirsjáanlegt er, að vanræksla á þessu hafi i för með 
sér verulega rýrnun á starfsgetu hins tryggingarskylda i nánustu framtið. Sama 
gildir um þá, sem þegar eru orðnir öryrkjar, ef líkur eru til, að slikar ráðstafanir 
muni geta veitt þeim aftur starfsgetu þeirra oða bætt hana að verulegum mun. 
Neiti hinn tryggingarskyldi, eða sá, er nýtur örorkulífevris, að hlita slikum 
ráðstöfunum af hálfu trvggingarstjórnar, getur hún ákveðið, að hann hafi með 
neitun sinni fyrirgert að nokkru eða öllu leyti réttinum til örorkulifeyris. Þó 
skal liún jafnan áður en slík ákvörðun er tekin senda i ábyrgðarbréfi þeim, er 
hlut á að máli, tilkynningu um það, hvaða áhrif neitun hans getur haft. Enginn 
er þó skvldur að hlíta læknisaðgerð, sem getur haft í för með sér hættu á lífi 
hans eða limum.

Tryggingarstjórnin getur ennfremur ákveðið, þegar svo stendur á sem i 1. 
málsgr. segir, að veita skyldutryggðum og þeim. er njóta örorkulífeyris eða elli- 
launa, hjálp til þess að byrja sjálfstæða atvinnu, með þvi að styrkja þá til náms, 
bóklegs eða verklegs, til þess að kaupa vinnuvélar og veita þeim aðstoð til þess 
að afla sér vinnu.

Allur kostnaður af ráðstöfunum þessum greiðist af örorkutryggingunni.

52. gr.
Enginn maður getur notið örorkulífeyris fyrir sama tima sem hann

1 . nýtur sjúkrastyrks samkvæmt reglum þessara laga um sjúkra- og slysa- 
tryggingar,

2. nýtur opinbers styrks samkvæmt ákvæðum laga um styrkveitingar til þeirra 
manna, sem haldnir eru alvarlegum langvinnum sjúkdómi,

3. dvelur i fangelsum, vinnuhælum eða öðrum slikum stofnunum, samkvæmt 
opinberri ráðstöfun, enda sé dvalartíminn á hælinu eða stofnuninni 
skemmst einn mánuður,

4. nýtur lífeyris úr öðrum sjóði samkvæmt sérákvæðum 60. gr. hér á eftir.

53. gr.
Réttur til þess að fá útborgaðan fullan árlegan elli- eða örorkulifeyri er 

bundinn þvi skilyrði, að aðrar árlegar tekjur þess, sem i hlut á, reiknaðar sam- 
kvæmt reglum i 3. málsgr., fari eigi fram úr % áf árlegri lifevrisgreiðslu.

Ef tekjurnar eru meiri, skal draga frá lifevrinum 60% af þeirri upphæð, 
sem árstekjurnar eru umfram þriðjung fullrar lífeyrisupphæðar.

Tekjurnar, sem koma til greina, eru reiknaðar samkvæmt eftirfarandi 
reglum:
1. Til ársteknanna telst allt það, sem hlutaðeigandi hefir unnið sér inn á síð- 

astliðnu almanaksári, sbr. þó 2. tölul., fastur styrkur frá opinberum sjóð- 
um, að undanskildum örorkulífeyri, eftirlaun og tekjur af eignum.

2. A f þvi, sem öryrkjar vinna sér inn sjálfir, skal eigi við ákvörðun teknanna 
tekið tillit til upphæðar, sem nemur allt að 30% af upphæð fullrar árlegrar 
lífeyrisgreiðslu.



3. Ef aðeins annað hjóna, sem búa saman, á rétt á að fá útborgaðan ör- 
orkulífeyri, reiknast árstekjurnar vera helmingur af árstekjum beggja.

4. Eftir að árstekjurnar hafa verið ákveðnar eftir þessum reglum, er upphæð 
þeirra gerð deilanleg með 10, þannig, að upphæð, er nemur 5 kr. eða meiru, 
er hækkuð upp i 10 kr., en minni upphæð sleppt, og gildir sú upphæð, er þá 
kemur fram, þegar ákveða skal örorkulífeyri samkv. 1 . og 2. mgr.

54. gr.
Örorkubætur frá slysatryggingardeild Tryggingarstofnunar ríkisins renna 

í Lífeyrissjóð íslands, ef sá, sem bæturnar á að fá, er tryggingarskyldur, en þó 
þvi aðeins, að örorkubætur séu greiddar sökum þess, að viimuhæfni hlutað- 
eigandi manns sé skert að meiru en hálfu, og aldrei hærri upphæð en þyrfti til 
að kaupa fullan lifejTÍ.

55. gr.
Nú á tryggður maður rétt til skaðabóta á hendur öðrum vegna slysa, og á 

hann þess þá kost að afsala sér skaðabótaréttinum til Lifeyrissjóðs íslands, gegn 
því að hann fái greiddan lífeyri eftir ákvæðum þessara laga, enda fullnægi hann 
að öðru leyti þeim skilyrðum, sem í lögunum eru sett fyrir lífeyrisgreiðslum. 
Þó þarf hann aldrei að afsala sér hærri upphæð en nægja mundi til að kaupa 
fyrir fullan lifeyri.

Kjósi hann heldur að halda sjálfur skaðabótaréttinum, missir hann rétt til 
örorkulífevris að nokkru leyti eða öllu, eftir úrskurði tryggingarstjórnar.

56. gr.
Þegar elli- og örorkutryggingar eru að fullu komnar til framkvæmda, nemur 

árlegur elli- og örorkulífeyrir þvi, sem hér segir:
1. Til hjóna, sem bæði eiga rétt til fulls lifeyris, greiðast 1125 kr. i Reykjavík, 

í öðrum kaupstöðum 750 kr. og annarsstaðar á landinu 450 kr.
Sama gildir um ókvæntan mann, sem býr með ógiftri konu, ef hún 

hefir fætt honum barn, eða þau búið samvistum lengur en 18 mánuði.
2. T il einhleypinga, manns eða konu, og hjóna, ef aðeins annað þeirra full- 

nægir skilyrðum til að njóta lífeyris, greiðist i Reykjavík 750 kr., i öðr- 
um kaupstöðum 500 kr. og annarsstaðar á landinu 300 kr.
Nú hefir maður, sem rétt á til lifeyris, dvalizt á þeim tíma, er hann greiddi 

iðgjöld, ýmist í Reykjavik, öðrum kaupstöðum eða annarsstaðar á landinu, og 
skal þá lifeyrisuppliæð hans ákveðin i hlutfalli við þann tima, sem hann hefir 
dvalið á hverjum stað og hvenær æfi sinnar, svo og þær lífeyrisupphæðir, sem 
ákveðnar eru fyrir hvert svæði samkvæmt 1 . og 2. tölulið greinar þessarar.

57. gr.
Umsóknir um elli- og örorkulifeyri sendist til umboðsmanns Tryggingar- 

stofnunar rikisins á þeim stað, þar sem umsækjandi er heimilisfastur. Umsókn- 
inni skal fylgja skýrsla undirrituð af umsækjanda, ef unnt er, og í því formi, 
sem trvggingarstjórn ákveður, með upplýsingum um öll þau atriði, sem máli



skipta, þegar ákveða skal rétt umsækjanda til elli- eða örorkulifeyris. Auk þess 
skulu tveir menn, nákunnugir liögum umsækjanda, undirskrifa vfirlýsingu um 
að upplýsingar þær, sem skýrslan hefir að gevina, séu sannleikanum samkvæm- 
ar. Umsókninni skal fvlgja skírnarvottorð, og auk þess, þegar sótt er um örorku- 
lífeyri, vottorð frá tryggingarlækni uni heilbrigðisástand umsækjandans. Um- 
boðsmaðurinn skal athuga vandlega allar umsóknir, sem honum berast, og ber 
honum að líta eftir, að skýrslurnar hafi að geyma þær upplýsingar, sem krafizt 
er, prófa sannleiksgildi þeirra og leiðrétta, ef rangar eru, og að því búnu senda 
umsóknirnar til Tryggingarstofnunar rikisins, sem sker úr því, hvort umsækj- 
andi eigi rétt á lífeyri og ákveður upphæð lians samkvæmt lögum þessum.

Skal úrskurður felldur innan 14 da'ga frá því að Tryggingarstofnun ríkis- 
ins barst umsóknin i hendur, nema brýn nauðsyn sé á að afla nýrra upplýsinga 
og þær fáist ekki í tæka tíð.

58. gr.
Sveitar- og bæjarstjórnir annast innheimtu þess hluta iðgjaldsins, sem um 

ræðir í 47. gr. 1. tölulið.
Sá hluti iðgjaldsins, sem um ræðir i 49. gr. 2. tölulið, innheimtist ásamt 

tekju- og eignarskatti. Bæjar- og sveitarfélög greiði iðgjöld samkvæmt 47. gr.
1 . tölulið þeirra tryggingarskyldra manna, sem eru á föstu sveitarframfæri.

59. gr.
Sveitar- og bæjarstjórnir skulu fyrir 1. febrúar ár hvert gera skrá vfir alla 

þá, sem eru heimilisfastir innan hlutaðeigandi sveitar- eða bæjarfélags og í byrj- 
un almanaksársins hafa náð 16 ára aldri, en yngri eru en 67 ára. Skráin skal 
greina nöfn, heimili, atvinnu, fæðingarár og dag allra þeirra, sem á hana eru 
færðir, og ennfremur upplýsingar um það, hvort nokkur, sem þar er talinn, liafi 
á síðastliðnu ári á undan verið undanþeginn iðgjaldagreiðslu.

Skráin sendist síðan hlutaðeigandi skattanefnd, í Reykjavík skattstjóra, sem 
rannsakar, hverjir af þeim, sem á skrána eru færðir, eru undanþegnir gjald- 
skyldu, og ákveður siðan, live mikið hverjum gjaldskyldum ber að greiða i ið- 
gjald samkvæmt 47. gr. 2. tölulið. Gjaldskráin sendist síðan lögreglustjórum, 
sem annast innheimtuna.

Afrit af gjaldskrá skal liggja frammi, almenningi til sýnis, samtímis skatt- 
skrám.

Kæra má til yfirskattanefnda og ríkisskattanefndar eftir sömu reglum og 
gilda um kærur út af tekjuskatti.

60. gr.
Lífeyrissjóður embættismanna og ekkna þeirra, sbr. lög nr. 51 1921, og 

lífevrissjóður barnakennara og ekkna þeirra, sbr. lög nr. 33 1921, skulu lagðir 
undir stjórn Tryggingarstofnunar ríkisins, og hvorum um sig haldið þar sér- 
skildum. Þeir embættismenn og barnakennarar, sem nú greiða iðgjöld i sjóði 
þessa, skulu gera það framvegis eftir sömu reglum og áður, enda eru þeir og 
konur þeirra ekki tryggingarskyldir samkvæmt ákvæðum þessara laga um elli- 
og örorkulifeyri.



Heimilt skal þó hverjum embættismanni eða barnakennara, sem yngri er 
en 40 ára, þegar lög þessi taka gildi, að hætta iðgjaldagreiðslum til hlutaðeig- 
andi Iifeyrissjóðs, og er hann þá tryggingarskyldur hjá Lifevrissjóði íslands. 
Embættismaður eða barnakennari, sem notar heimild þessa, skal fá endurgreidd 
iðgjöld sin úr hlutaðeigandi sjóði, án vaxta.

Þeir embættismenn og barnakennarar, sem stöðu fá eftir að lög þessi öðlast 
gildi, eru tryggingarskyldir hjá Lifeyrissjóði Islands. Þó er þeim, sem stöðu fær 
siðar, heimilt að losna við tryggingarskvlduna með því að greiða iðgjöld til 
hinna sérstöku lífeyrissjóða, enda sé hann ekki yngri en 40 ára, þegar lög þessi 
öðlast gildi.

V. KAFLI 

Atvinnuleysistryggingar

61. gr.
Félög manna, karla og kvenna, sem vinna daglaunavinnu, án tillits til 

starfsgreinar, svo og annara, sem vinna gegn launum við sömu eða svipuð 
störf, svo sem sjómenn, starfsmenn við iðju, iðnaðarmenn, verzlunarmenn, 
skrifstofumenn, starfsmenn við vöruflutninga á landi, starfsmenn við fólks- 
flutninga á landi, þjónar og annað starfsfólk á veitingahúsum og önnur sam- 
bærileg félög, sem hafa myndað atvinnulevsissjóð innan félagsins, eiga rétt 
á staðfestingu atvinnumálaráðherra sjóðnum til handa og hlunnindum sam- 
kvæmt lögum þessum, ef hann fullnægir þeim skilyrðum, sem i lögum þess- 
um greinir.

62- gr-
Markmið atvinnuleysissjóða má eingöngu vera að tryggja sjóðfélaga 

gegn atvinnuleysi, sem ekki stafar af þeim orsökum, sem um getur i 69. gr.

63. gr.
Skilyrði fyrir þvi, að atvinnuleysissjóður geti fengið staðfestingu ráð- 

herra eru:
1. Að sjóðfélagar séu ekki færri en 50 og vinni að sömu eða svipaðri starfs- 

grein, eða eigi við svipuð vinnuskilyrði að búa.
2. Að félagið sé heimilisfast i einhverjum kaupstaðanna og sjóðfélagar allir 

búsettir i kaupstaðnum eða nágrenni hans. í  hverjum kaupstað um sig 
getur ekki nema einn atvinnuleysissjóður innan sömu starfsgreinar notið 
lilunninda samkvæmt lögum þessum, né fengið staðfestingu ráðherra.

3. Að samþykktir félagsins og starfstilhögun sé i samræmi við það, sem hér 
fer á eftir.

64. gr.
Trvggingarstofnun rikisins semur fyrirmvnd að samþvkktum handa at- 

vinnuleysissjóðum.
Samþvkktirnar skulu staðfestar af ráðherra, að fengnum tillögum Trygg- 

ingarstofnunar rikisins. Á sama hátt skal fara um breytingar á samþykktum.



65. gr.
Enginn getur orðið sjóðfélagi eða haldið áfram að vera það, sem á eignir 

er nema meira en 5000 kr. fyrir einhleypan mann, og 10000 kr. fjT Ír  hjón. 
Við ákvörðun eigna skulu ekki taldir innanstokksmunir, fatnaður og bækur. 

Enginn getur orðið sjóðfélagi, sem er yngri en 16 ára né eldri en 67 ára. 
Enginn getur verið sjóðfélagi samtímis í fleiri en einum sjóði.

66. gr.
Engum má neita um rétt til að gerast sjóðfélagi, sem fullnægir upptöku- 

skilyrðum þeim, sem sett eru i lögum þessum.
Rétt hafa menn til að gerast styrktarfélagar atvinnuleysissjóðs, þótt þeir 

fullnægi ekki þeim skilyrðum, sem gerð eru til sjóðfélaga. Greiða styrktar- 
félagar lágmarksgjöld til sjóðsins, eftir því sem ákveðið verður i samþykkt 
hans, en ekki hafa þeir rétt til styrks úr sjóðnum.

67. gr.
í samþykktuni skal ákveða árstillög sjóðfélaga og styrktarfélaga og 

hvemig þau greiðast. Sjóður félagsins skal ávaxtaður í sparisjóði, þannig, að 
sjóðurinn sé ávallt til i handbæru fé.

Einnig skal ákveðíð i samþykkt um styrkveitingar úr sjóðnum. Veittur 
styrkur má aldrei nema meiru en % af þeim launum, sem greidd eru í hlut- 
aðeigandi starfsgrein á sama tíma.

68. gr.
í  samþykktum atvinnulevsissjóða skal ákveða, hve langur biðtimi skuli 

liða til þess er sjóðfélagi á rétt til styrks, og má sá timi vera mismunandi 
langur, eftir því hver starfsgreinin er. Biðtími telst.sá tími, sem sjóðfélagi hefir 
verið atvinnulaus á undanförnum 12 mánuðum, og sanna verður hann með 
vottorði vinnumiðlunarskrifstofu, að hún hafi ekki getað útvegað honum at- 
vinnu á þeim tima.

69. gr.
Staðfestur atvinnuleysissjóður má ekki veita atvinnuleysisstyrk:

1. T il manna, er þátt taka í verkfalli eða verkbann nær til.
2. T il þeirra manna, er njóta slvsa-, sjúkra- eða örorkustyrks samkvæmt

lögum þessum, eða eru á opinberu framfæri vegna langvarandi veikinda.
3. T il þeirra, sem misst hafa atvinnu af ástæðum, sem þeir eiga sjálfir sök 

á, svo sem vegna drykkjuskaparóreglu.
4. T il þeirra, sem sviptir eru frelsi sinu að opinberri tilhlutun.
5. T il þeirra, sem neita vinnu, er þeim býðst að tilhlutun vinnumiðlunar-

skrifstofu samkvæmt lögum um vinnumiðlun, þó þvi aðeins, að ekki
hvíli verkfall eða verkbann á vinnunni, enda sé kaupgjald og vinnutinu 
i samræmi við taxta, sem viðurkenndur er af verklýðsfélagi á staðnum.

70. gr.
Ríkissjóður og lilutaðeigandi bæjarsjóður greiða hvor um sig framlög til 

atvinnuleysissjóða ófaglærðra daglaunamanna og sjómanna, er nema árlega 
frá hvorum aðila 50 af hundraði greiddra iðgjalda sjóðfélaga.



Til annara atvinnuleysissjóða greiða rikissjóður og hlutaðeigandi bæjar- 
sjóðir framlög, er miðast við atvinnuleysisstyrk þann, er sjóðirnir hafa út- 
hlutað af framlögum sjóðfélaga. Nema framlög hvors aðila um sig því, sem 
hér segir:

E f meðalvinnutekjur í starfsgrein sjóðfélaga nema árlega minnu en 3000 
krónum, greiðast 25%. E f tekjurnar eru yfir 3000 kr., en undir 4000 kr., greið- 
ast 20%. Ef tekjurnar eru y fir 4000 kr., en undir 5000 kr., greiðast 15%.

71. gr.
Stjórn staðfests atvinnuleysissjóðs skal árlega senda Tryggingarstofnun 

rikisins endurskoðaða reikninga sjóðsins, og skal tryggingarstofnunin hafa eft- 
irlit með því, að sjóðirnir starfi lögum samkvæmt.

Hefir hún rétt til að krefjast skýrslna um allt, sem sjóðinn varðar og að- 
gang að skjölum hans og skilrikjum.

72. gr.
Sá, sem gerist sekur um svik gagnvart sjóðnum, hefir fyrirgert rétti sin- 

um til þess að vera sjóðfélagi og til styrks úr sjóðnum. Sé um minni háttar yfir- 
sjón að ræða, getur félagið þó heimilað honum félagsréttindi á ný. Svo getur 
félagið og ákveðið, að fyrir slikar eða aðrar yfirsjónir skuli svipta mann, sem 
brotlegur hefir gerzt, styrk úr sjóðnum um tiltekinn tíma.

VI. KAFLI 

Um ellilaun og örorkubætur.

73. gr.
Þar til Lífeyrissjóður Islands greiðir 50% af fullum elli- og örorkulífeyri, 

greiðast ellilaun og örorkubætur samkvæmt fyrirmælum þeim, er hér fara 
á eftir.

74. gr.
Ellistyrktarsjóðir þeir, sem nú eru til, skulu ávaxtaðir á sama hátt og 

verið hefir. Þó skal fé þeirra, ef það verður handbært, flytjast í Lifeyrissjóð 
íslands og ávaxtast þar.

75. gr.
T il örorkubóta og ellilauna skal árlega varið:

1 . Áriegnm vöxtum af ellistyrktarsjóðum.
2. Tillagi frá Lifeyrissjóði íslands, eftir því sem ákveðið er i 77. gr.
3. Framlögum úr bæjar- og sveitarsjóðum eftir ákvörðun bæjar- og sveitar-

stjórna.

76. gr.
T ii þess að gera lífeyrissjóðnum kleift að standa straum af framlögum 

samkvæmt 2. tölul. síðustu gr., skal ríkissjóður leggja honum árlega i næstu 
50 ár 150 þúsund krónur.



77. gr.
Tryggingarstofnun rikisins skal reikna út i lok hvers árs, hve miklu árs- 

tillag lífeyrissjóðs samkvæmt 2. tölulið 75. gr. nemi.
Upphæðin er fundin á þann liátt sem hér segir:
Tryggingarstofnunin leggur til grundvallar siðustu skýrslur um tölu gam- 

almenna, v fir 67 ára, á öllu landinu. Arstillag lifeyrissjóðs fæst þá með þvi 
að margfalda tölu gamalmennanna með kr. 52,50, að frádreginni þeirri upp- 
liæð, sem úthlutað hefir verið á því ári af vöxtum ellistyrktarsjóðanna. Gildir 
regla þessi þangað til Lífeyrissjóður íslands byrjar að greiða elli- og örorku- 
lífeyri, sbr. 87. gr. Eftir þann tima dregst auk þess, sem að framan getur, frá 
árstillagi lifeyrissjóðs helmingur af öllum lífeyrisgreiðslum á árinu.

78. gr.
Sveitar- og bæjarstjórnir auglýsa árlega i septembermánuði, að fram fari 

úthlutun á ellilaunum i umdæmum þeirra til 67 ára gamalla manna og eldri, 
og örorkubótum til þeirra, sem yngri eru.

Umsóknir skulu vera skriflegar, og skal þeim fylgja skýrsla um efnahag 
og ástæður umsækjanda, gefin af honum sjálfum, ef unnt er, og vottuð af 
tveim valinkunnum mönnum, sem vitað er, að vel er kunnugt um hag hans. 
Skýrslur þessar skulu vera á sérstökum eyðublöðum, er ráðuneytið lætur gera 
og sendir bæjar- og sveitarstjórnum.

Umsóknirnar skulu sendar hreppsnefnd i lireppum, en bæjarstjórnum í 
kaupstöðum eða framfærslunefndum, ef til eru.

Umsóknum um örorkubætur skal fvlgja vottorð tryggingarlæknis eða hér- 
aðslæknis um heilsufar umsækjanda.

79. gr.
Þegar umsóknarfrestur er liðinn, skulu hreppsnefndir og bæjarstjórnir 

(framfærsiunefndir) taka umsóknirnar til úrskurðar, og skal ákveða þeim 
gamalmennum ellilaun, sem að dómi sveitarstjórnar eða bæjarstjórnar teljast 
hafa þeirra þörf, og jafnframt ákveða, live há ellilaun skuli vera til hvers 
einstaklings. Skal reynt að stilla svo til, að gamalmenni, sem ellilauna nýtur, 
þurfi ekki jafnframt að leita framfærslustyrks.

T ii greina við úthlutun koma öll gamalmenni sveitarinnar, sem náð hafa 
hinu tilskilda aldursmarki, og jafnt þau, sem áður hafa þegið sveitarstyrk, 
sem önnur.

Sömu reglur skulu gilda, eftir því sem við getur átt, um úthlutun örorku- 
bóta.

80. gr.
Þegar úthlutun ellilauna er lokið, skal senda Tryggingarstofnun rikisins 

nákvæma skýrslu um úthlutunina, og i þvi formi, er hún ákveður.
1 skýrslunni skal tekið fram, hve mikill hluti af hinni úthlutuðu upphæð 

hafi verið vextir af ellistyrktarsjóði, og tiltekin upphæð sú, er úthlutuð hefir 
verið hverju gamalmenni.



81. gr.
Þegar tryggingarstofnunin liefir fengið skýrslur af öllu landinu, telur 

hún saman allan veittan styrk úr bæjar- og sveitarsjóðum. Reiknar trygging- 
arstofnunin siðan út hlutfallið milli þessarar upphæðar og árstillags lifeyris- 
sjóðs, samkv. 77. gr. hér að framan. Greiðir hún því næst hverju bæjar- eða 
hreppsfélagi þá upphæð, sem því ber, i hlutfalli við þess eigin framlög, þó 
þannig, að framlag lifevrissjóðs sé aldrei hærra en framlag bæjar- eða sveit- 
arsjóðsins. Úthlutar svo bæjar- eða sveitarstjórn hlutaðeigandi gamalmenn- 
um og öryrkjum þessari upphæð i réttu hlutfalli við fyrri úthlutun.

VII. KAFLI 

Ýms ákvæði.

82. gr.
Nú taka þessi lög eða lög, sem um opinbera framfærslu gilda, að öllu leyti 

að sér hlutverk sérstakra opinberra sjóða eða annara sjóða, sem ekki eru eign 
einstakra manna, svo sem ýmsra dánargjafasjóða, og skal þá engu að siður 
skylt að úthluta árlega úr sjóðnum jafnhárri upphæð og skipulagsskrá hans 
leggur fyrir eða lieimilar að veita i þvi skyni. Skal upphæðin greidd til hlutað- 
eigandi tryggingarsjóðs eða þess sjóðs, sem lilutverkið hefir tekið að sér. Skylt 
er opinberum eftirlitsmönnum sjóða þessara að sjá um, að fyrirmælum þess- 
um sé fylgt.

83. gr.
Auk þess sem gjaldendur eiga að greiða iðgjöld sin til sjúkrasamlaga og 

Lífeyrissjóðs Islands hver fvrir sig, þá eru menn og skyldir til að leggja fram 
gjöldin fyrir aðra, eins og hér segir:
1. Hjón bera sameiginlega ábyrgð á iðgjöldum beggja meðan hjónaband- 

inu er ekki slitið að lögum, enda séu þau til heimilis i sama hreppi.
2. Foreldrar og fósturforeldrar eiga að inna af hendi iðgjöld fyrir börn sin 

og uppeldisbörn, sem vinna hjá þeim, eru á þeirra vegum eða þeir kosta 
til náms.

3. Húsbændur greiða iðgjöld fyrir hjú sin og annað þjónustufólk.
4. Iðnaðarmenn greiða iðgjöld fyrir starfsmenn (iðnnema og sveina) sina.
5. Atvinnurekendur greiða iðgjöld fyrir fasta starfsmenn sina.

Þeir, sem þannig greiða gjöld fyrir aðra, hafa rétt til að halda gjaldinu 
eftir af kaupi þeirra.

84. gr.
Óheimilt er að framselja eða veðsetja bóta- eða lifeyriskröfur samkvæmt 

lögum þessum, og ekki má leggja á þær löghald né gera i þeim fjárnám eða 
lögtak. Enginn skuldheimtumaður í dánarbúi eða þrotabúi hefir rétt til að 
skerða kröfurnar á nokkurn hátt.

85. gr.
Öll iðgjöld og önnur framlög til sjúkrasamlaga og tryggingarsjóða sam- 

kvæmt lögum þessum njóta forgangsréttar i dánar- og þrotabúum, samkvæmt



83. gr. b. 3. skiptalaganna frá 12. apríl 1878. Gjöldin hafa öll lögtaksrétt sam- 
kvæmt lögum nr. 29 16. des. 1885, og má taka þau lögtaki hjá gjaldanda og 
þeim, sem ábyrgð ber á greiðslunni, sbr. 83. gr.

86. gr.
Ákveða má í reglugerðum, sem settar verða samkvæmt lögum þessum, að 

brot gegn ákvæðum þeirra varði sektum, 50— 1000 kr., er renni í sjóð hlutað- 
eigandi tryggingardeildar.

Með jnál út af brotum á lögum þessum skal fara sem almenn lögreglumál.

87. gr.
Lög þessi koma til framkvæmda jafnskjótt og þau öðlast gildi. Menn, sem 

þá eru orðnir fullra 60 ára, eru þó undanþegnir iðgjaldagreiðslu til Lífeyr- 
issjóðs Islands.

Lifeyrisgreiðslur hefjast þegar hinir tryggðu hafa með iðgjaldagreiðslum 
sinum eignazt rétt til 12%% af fullum lifeyri.

88. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1936. Falla þá jafnframt úr gildi:
Lög nr. 65 7. maí 1928, um samstjórn tryggingarstofnana landsins.
Lög nr. 72 8. sept. 1931, um slysatryggingar.
Lög nr. 103 19. júní 1933, um sjúkrasamlög.
Lög nr. 17 9. júlí 1909, um almennan ellistyrk.
Lög nr. 68 19. júni 1933, um breyting á síðastnefndum lögum.
Öll önnur ákvæði laga, sem í bága fara við lög þessi.

G r e in a r g e r ð .

Frv. þetta er flutt að tilhlutun atvinnumálaráðh. Það er samið af nefnd, er 
ráðh. skipaði til að gera tillögur i trvgginga- og framfærslumálum, og fer 
greinargerðin, er fvlgdi þvi frá nefndinni, hér á eftir:

Um siðastliðin áramót skipaði atvinnumálaráðherra 5 manna nefnd til 
þess að gera heildartillögur um tryggingarmál og opinbera framfærslu. 1 nefnd- 
ina voru skipaðir:

Sigfús Sigurhjartarson kennari, formaður nefndarinnar,
Þórður Eyjólfsson prófessor,
Páll Hermannsson alþingismaður,
Jónas Guðmundsson alþingismaður og 
Brynjólfur Stefánsson framkvæmdarstjóri.
Sökum þess, að hraða þurfti verkinu sem mest, skipti nefndin með sér 

verkum þannig, að Jónas Guðmundsson og Páll Hermannsson tóku að sér 
samningu frumyarps um framfærslulöggjöf, en hinir þrir nefndarmennirnir 
unnu að frumvarpi um alþýðutrvggingar. Jafnframt þessu aðstoðaði Vilmund- 
ur Jónsson landlæknir nefndina og samdi frumvarp til laga um styrkveit-



ingar til manna, sem lialdnir eru af alvarlegum langvinnum sjúkdómum. 
Milli þessara nefndarhluta var þó stöðug samvinna, þannig, að úr starfi nefnd- 
arinnar kæmi uppkast að nokkurnveginn tæmandi heildarlöggjöf.

Frá þeim þremur nefndarmönnum, sem unnu að samningu tryggingafrv., 
fylgdi svolátandi

U m s ö g n .

Þær ráðstafanir, sem gerðar eru af hálfu hins opinbera með aðstoð lög- 
gjafarvaldsins til þess að trvggja það, að enginn einstaklingur þjóðfélagsins 
liði neyð vegna efnaleysis, eiga sér ekki langa sögu i heiminum. Það er á síð- 
ustu hálfu öldinni, sem menningarþjóðirnár liafa fyrir alvöru tekið sér fyrir 
hendur að leysa þau mál á skipulagsbundinn hátt, og eru flestar þeirra nú búnar 
að gera mjög viðtækar ráðstafanir i þessum efnum. Sú löggjöf, sem um þessi 
mál fjallar, alþýðulöggjöfin, skiptist eftir eðli sinu i tvo flokka, annarsvegar 
löggjöf um alþýðutryggingar og hinsvegar löggjöf um opinbera forsjá. Þó 
er ekki svo að skilja, að takmörkin milli þessara flokka séu föst og óhagg- 
anleg, enda eru þau misjafnlega sett i ýmsum löndum, en til samans mjmda 
báðir flokkarnir eina heild, þannig, að annar tekur við þar, sem hinn hættir.

Nágrannaþjóðir vorar hafa allar siðustu áratugina verið að koma skipu- 
lagi á þessa löggjöf, hver hjá sér, og er langt frá því, að hægt sé að segja, að 
sú löggjöf hafi orðið til í einni svipan. Sú rej’nsía, sem smámsaman hefir feng- 
izt, hefir gert fjölmargar breytingar æskilegar og nauðsynlegar, og valda þvi 
vitanlega meðfram hinar miklu breytingar, sem orðið hafa á fjárhagslifi og 
atvinnulífi þjóðanna á þessum tíma. Þær breytingar gera það að verkum, að 
alþýðulöggjöfin verður aldrei fullsmiðuð, en þó er það til ómetanlegs gagns 
fyrir oss að geta notað þá reynslu, sem aðrir hafa fengið, þegar vér byrjum 
að setja hliðstæða löggjöf hér á landi. Þvkir þvi rétt að gefa allýtarlegt yfirlit 
yfir alþýðulöggjöfina i nágrannalöndum þeim, sem lengst eru komin, Sviþjóð, 
Danmörku, Englandi, Þýzkalandi og Hollandi. Er yfirlit þetta, sem samið 
er af Sverri Þorbjarnarsvni hagfræðing, i sérstöku fylgiskjali hér á eftir.

Hér á landi er alþýðulöggjöfin mjög skammt á veg komin. Eini visirinn 
að alþýðutryggingum er slvsatryggingin, en um sjúkratryggingar, elli- og ör- 
orkutrvggingar og atvinnule}rsistryggingar vantar alla löggjöf. Eins og þegar 
hefir verið minnzt á, er tryggingarlöggjöf þessi nátengd framfærslulöggjöfinni 
og löggjöf um opinbera forsjá, og er því erfitt að taka hana til meðferðar án 
þess að hinn hluti alþýðulöggjafarinnar sé athugaður um leið.

I stjórnarskránni er svo fyrir mælt, að hver sá, sem eigi er fær um að sjá 
fyrir sér og sínum, skuli eiga rétt á sæmilegum framfærslueyri. Framkvæmdin 
á þessu fyrirmæli stjórnarskrárinnar hefir þó lengst af verið á þann veg, að 
neyðarúrræði hefir verið að þurfa að nota sér þennan rétt. Álitshnekkir og jafn- 
vel missir mannréttinda hefir verið þvi samfara að þurfa að leita á náðir 
sveitarinnar og styrkurinn veittur eftir mati fátækrastjórnarinnar á verðleik- 
um og þörf sveitarómagans. Þröngur fjárhagur sveitarfélaganna hefir leitt 
til þess, að styrkurinn væri af svo skornum skammti, sem frekast er unnt, og 
í jnörgum tilfellum ekki getað talizt sæmilegur. Þvi verður að visu ekki neitað,



að í einstökum tilfellum er ástæðan til styrkJjeiðninnar sjálfskaparviti eða 
svo vitavert fyrirhyggjuleysi, að það megi virðast réttmætt, þó að álitshnekkir og 
mannréttindamissir fylgi, en í langflestum tilfellum er þó ástæðan til þess, 
að styrkheiðandinn getur ekki lengur séð fyrir sér og sinum, honum algerlega 
óviðráðanleg', svo sem t. d. þegar um slys, sjúkdóma, ómegð, örorku og elli er að 
ræða, og i þeim tilfellum er það mikilvægt mannúðar- og menningarmál, að 
svo sé um hnútana búið frá þjóðfélagsins hálfu, að hann og þeir, sem hann 
á fyrir að sjá, beri ekki allt of skarðan lilut frá borði. í þessum flokki verður 
einnig að telja atvinnulevsið, sem á síðari árum er að verða þjóðfélaginu 
mesta vandamál liér eins og annarsstaðar, með hinum stórkostlegu breyting- 
um á atvinnuháttum þjóðarinnar, sém eru einkenni áratuganna siðustu.

Með núvérandi fyrirkomulagi koma framlög þess opinbera til þessara liluta 
mestmegnis fram í fátækraframfærslunni, þar sem öllum er gert jafnhátt undir 
höfði, liver svo sem ástæðan er til þess, að styrkbeiðandinn neyðist til þess að 
leita styrks. Undantekning eru einkum þau framlög, sem veitt eru samkvænit 
berklavarnalögunum, og nokkur önnur. Auk þeirra annmarka á þessu fvrir- 
komulagi, sem þegar liafa verið taldir, er kvartað vfir þvi, að framfærslunni 
sé ábótavant og liún ófullnægjandi, og hvað sem um það kann að vera, er hitt 
vist, að fátækraframfærið er að sliga mörg bæjar- og sveitarfélög, og bau fram- 
lög, sem til þess þarf, fara vaxandi ár frá ári. Þörfin er því aðkallandi til þess 
að finna ráð við þeim göllum, sem núverandi fvrirkomulagi fvlgja, og kemur 
þai' varla nenia eitt ráð til greina, og það er alþýðutryggingar sanihliða til- 
svarandi hreytingum á fátækralöggjöf og lögum um opinbera forsjá.

Alþýðutryggingar eru í því fólgnar, ef haldið er hreinu tryggingarformi, 
að gera ráðstafanir til þess, að hver borgari þjóðfélagsins tryggi sig og þjóð- 
félagið gegn því að þurfa að leita á náðir þess af orsökum, sem hann getur 
tryggt sig fyrir gegn árlegu gjaldi, sem hverjum heilbrigðum vinnandi manni 
á að vera viðráðanlegt. Tryggingarstofnun ríkisins, sem frv. gerir ráð fyrir 
að verði stofnuð, gerir honum þetta kleift. Hún gerir honum kleift að tryggja 
sér ellilifeyri 500 kr. á ári frá 67 ára aldri, gegn árlegu gjaldi kr. 12,50 frá 
l(í til 67 ára, og ennfremur örorkulifeyri fyrir þann tima allt að sömu upp- 
hæð, ef hann verður öryrki fyrr. Honum er þvi tryggður nokkur stvrkur i 
ellinni, þó að lionum takist tkki að safna miklu til elliáranna, og hann tryggir 
þjóðfélagið jafnframt fyrir þvi að þurfa að bera fjárhagslegar bvrðar fvrir 
liann í ellinni. Tryggingarstofnun ríkisins gerir lionuin ennfremur kleift gegn 
föstu, tiltölulega lágu gjaldi, að tryggja sér læknishjálp, lyf og sjúkrahúsvist
c.g dagpeninga til heimilis lians meðan veikindin standa, m. ö. o. kostnað, 
sem liæglega getur numið hundruðum og jafnvel þúsundum króna, og gæti að 
öðrum kosti orðið honuni algert ofurefli og neytt hann til að flýja á náðir 
sveitarinnar.

Tryggingin er þvi báðum til hagsbóta, einstaklingnum og þjóðfélaginu, og 
það er auðsætt mál, að tryggingin hlýtur, þegar hún er komin i fullan gang, að 
J.étta mjög fátækraframfæri af þvi opinbera, eða gera þvi hægara að standast 
byrðarnar af þeirri opinberu forsjá, sem eftir verður og trvggingin nær ekki 
til. Hún leysir þannig af hendi tvö mikilvæg verkefni i þjóðfélaginu:



1. Verhdar einstaklingana frá þeim fjárhagslegu vandræðum, sem leiðir af
slysum, sjúkdómum eða öðru, sem tryggingin nær til.

2. Léttir af þjóðfélaginu þeim fjárhagsbyrðum,. sem það annars yrði að
bera af þessum sökum, að undanteknum þeim föstu, fyrirfram ákveðnu fjár-
framlögum, sem til trygginganna kunna að renna af opinberu fé.
Auk þess má í þessu sambandi benda á þá þjóðhagslegu þýðingu, sem 

fjársöfnunin við lifeyrissjóðinn (ellitrvggingarnar) hefir, og verður minnzt 
á það síðar.

A f þeim ástæðum, sem liér liafa verið taldar, getur það ekki orkað tvi- 
mælis, að alþýðutryggingar séu nauðsynlegar og æskilegar hér á landi eins 
og í öðrum löndum. Um hitt gætu frekar verið skiptar skoðanir, hvernig fjár 
skuli aflað til trygginganna eða liver skuli bera iðgjaldabyrðarnar. Með hreinu 
tryggingarfvrirkomulagi ber hverjum einstakling að greiða þau iðgjöld, sem 
samsvara þeirri áhættu, sem trvggingarstofnunin ber fvrir hann, . og 
æskilegast væri, að alþýðulöggjöfin væri svo fullkomin, að almanna- 
trvggingarnar trvggðu alla efnalitla einstaklinga þjóðfélagsins gegn slvsum, 
sjúkdómum, elli, örorku og atvinnuleysi, en jafnframt væri með lögum um 
opinbera forsjá séð fyrir þeim, sem þjást af langvinnum sjúkdómum, munað- 
arlausum börnum, fyrirvinnulausum mæðrum með börn o. s. frv. 1 því til- 
felli væri liægt og sjálfsagt að halda hreinum trvggingargrundvelli, því ið- 
gjaldskyldir til tryggingarstofnunarinnar væru þá aðeins fullhraustir vinn- 
andi menn og konur, og iðgjöldin kæmu þá sem fastur fvrirfram ákveðinn 
gjaldaliður með öðrum lífsnauðsynjum, sem taka vrði tillit til við allar kaup- 
ákvarðanir.

Þeim liluta nefndarinnar, sem hefir haft trvggingarmálin til meðferðar, 
hefir þótt sú aðferðin eðlilegri og einfaldari að láta hvern einstakling greiða 
sín iðgjöld sjálfan, og telur það hafa nokkra þýðingu að því levti, að þeim 
trvggðu sé það ljóst, að þau lilunnindi, sem tryggingin veitir þeim, sé greidd 
af þeim sjálfum, og þar af leiðandi þeirra óvefengjanlegur réttur og þurfi á engan 
hátt að skoðast sem styrkur eða opinber framfærsla þeim til handa. Hins- 
vegar hefir nefndin álitið rétt að heiinila, að trvggingariðgjöldunum sé haldið 
eftir af vinnuveitanda, þar sem þvi verður við komið, en það er aðeins gert 
með það fvrir augum að létta innheimtuna.

Frumvarp það, sem nefndin leggur fram, nær yfir:
1. Slysatryggingar,
2. Sjúkratryggingar,
3. Elli- og örorkutryggingar,
4. Atvinnuleysistryggingar,
5. Ellilaun og örorkubætur.
Skal nú gefið stutt yfirlit yfir hverja af þessum tryggingargreinum um sig.

I. Slysatryggingar.
Frv. nefndarinnar er í aðalatriðum eins og slvsatryggingalögin, sem nú 

gilda. Þó hefir nefndin gert á lögunum nokkrar breytingar til að samræma 
þau reglum þeim, sem fylgt er í hinum tryggingagreinunum, þannig t. d. að ör-



orkubætur þær, sem slysatryggingin greiðir, breytist í örorkulifeyri eftir söinu 
regJum, sem gilda um annan örorkulifevri samkvæmt frv. Ennfremur hefii 
verið breytt ákvæðunum 11141 sjúkrabætur til samræmis við tilsvarandi reglur 
samkv. frv. um sjúkratryggingar. Þá hafa loks verið gerðar nokkrar breytingar 
á lögunum eftir tillögu forstjóra slysatrvggingarinnar um atriði, sem ekki liafa 
þótt nógu skýrt ákveðin i lögunum eða getað orkað tvimælis.

Engar af þessum breytingum brevta fjárhagsgrundvelli trvggingarinnar 
að neinu marki, svo að hann má lieita óbrevttur frá þvi, sem nú er. Eru flestar 
greinar þessa kafla óbrevttar að orðalagi og efni.

II. Sjúkratryggingar.
Sjúkratryggingin er bvggð á grundvelli sjúkrasamlaga. Sá grundvöllur er 

þekktur og revndur svo að segja 11111 allan lieim. Sjúkrasamlag er í sinni upp- 
haflegustu mynd félagsskapur manna, sem hafa komið sér saman um að 
tryggja sig í sameiningu gegn þeirri áhættu, sem af sjúkdómum þeirra leiðir. 
Þetta er gert með þeim hætti, að félagsmenn koma sér saman um að greiða 
árlega (mánaðarlega) tiltekna upphæð i sameiginlegan sjúkrasjóð. Úr sjóðn- 
um greiðist svo, eftir þvi sem nánar er ákveðið i samþykktum samlagsins, sá 
kostnaður, sem leiðir af sjúkdómum samlagsmanna, og i sumum tilfellum dag- 
peningar til hinna sjúku. Þau fríðindi, sem hinn trvggði öðlast með þessum 
hætti, eru fyrst og fremst í þvi fólgin, að liann jafnar þeirri áhættu, sem af 
sjúkdómum hans leiðir, niður á lengri tima, eða með öðrum orðum, hann 
leggur fé til hliðar þegar lieilsan er góð, sem hann nýtur, þegar sjúkdóm ber 
að höndum. Einnig ber þess að gæta í þessu sambandi, að gjöld til sjúkrasam- 
laga eru miðuð við það að standa straum af sjúkleika meðalhrausts manns. 
Reynslan verður þvi sú, að þeir, sem hraustir eru og lítið þurfa læknis með, 
bera nokkuð af sjúkdómsbvrðum þeirra, sem vanheilli eru, og er þetta í alla 
staði rétt og eðlilegt, og bvggt á þeirri bræðralagshugsjón, sem siðað þjóð- 
félag á að bvggjast á. Hinsvegar er það óhugsandi, að slíkur félagsskapur geti 
borið áhættuna af öllum sjúkdómum, hversu langvinnir sem þeir kunna-.að 
vera, og því er það, að hvert sjúkrasamlag ákveður hámarksveikindatíma, 
sem skyldur þess eru takmarkaðar við. Þegar sjúkdómarnir fara fram úr 
þeim tima, verður hin opinbera forsjá að jafnaði að taka við framfæri hins 
sjúka að meira eða minna leyti.

Þjóðfélögin liafa fvrir löngu komið auga á það, hversu gejsiviðtæk trygg- 
ing felst i þvi fyrir þau, að sem flestir þegnar þeirra séu trvggðir í sjúkrasam- 
Jögum. Það er sem sé augljóst, að áhætta þjóðfélagsins af sjúkdómum þegn- 
anna minnkar mjög mikið við það, að þeir tryggi sig þannig sjálfir. .

Þetta hefir leitt til þess, að flest riki, bæjar- og sveitarfélög leggja nú fram 
stórfé sjúkrasamlögunum til stvrktar. En það hefir aftur leitt til þess, að hið 
opinbera gerir ýmsar kröfur til samlaganna. Kröfur þessar ganga allar í þá 
átt að skylda sjúkrasamlögin til sem víðtækastra trygginga, og að skylda sem 
flesta, helzt alla þá, sem þjóðfélagið telur nokkrar líkur til, að ekki séu færir 
um að standa straum af veikindum sinum, til þess að vera meðlimir þeirra. 
Þannig liafa Danir nú nýlega gengið inn á þá braut að skvlda alla undantekn-



ingarlaust til þess að tryggja sig i sjúkrasamlögum. Hinsvegar hafa þeir tak- 
markað rétt manna til þess að njóta þeirra hlunninda, sem samlögin veita við 
ákveðið tekjuhámark. Þetta er rökstutt með þvi annarsvegar, að öllum beri að 
trvggja sig gegn þeim möguleika, að efnahagur þeirra verði þannig, að þeim verði 
erfitt eða ókleift að standa straum af sjúkdómum sinum. Hinsvegar er á það 
bent, að eðlilegt sé, að allir þegnar þjóðfélagsins taki þátt i því að byggja upp 
hina sameiginlegu sjúkratrvggingu, og það engu að siður þótt efnahag þeirra 
sé þannig farið, að þeir séu færir um að standa straum af veikindum sinum 
og sinna. 1 þessu frv. er tekinn upp háttur Dana og allir skyldaðir til að gjalda til 
sjúkrasamlaga, þar sem þau liafa verið stofnuð, og án tillits til efnahags, en 
rétturinn til að njóta hlunninda samlaganna er hinsvegar bundinn við, að árs- 
tekjur samlagsmanna fari ekki fram úr 4500 kr. skattskyldum. I þessu sam- 
bandi kom fram i nefndinni sú tillaga, sem er til athugunar fvrir þá þingnefnd, 
sem væntanlega fær málið til meðferðar, að láta ekki tryggingarskylduna ná til 
annara en þeirra, sem liafa lægri árstekjur en nefndar voru, þ. e. 4500 kr. skatt- 
skyldar, en gefa þeim hinsvegar frjálsan rétt til tryggingar, er hærri tekjur hafa. 
Ennfremur að framlög frá ríkis- og bæjar- eða sveitarsjóði koini ekki á móti 
iðgjöldum þeirra samlagsmanna, sem liafa tekjur yfir vissu lágmarki, t. d. 2500 
kr. skattskyldum, en þeir, sem hærri tekjur hafa, greiði þeim mun hærra árs- 
iðgjald, sem ríkis- og bæjar- eða sveitarstyrknum neiniir. Allir tryggingarskyldir 
nytu samkvæmt þessu sömu réttinda hjá sjúkrasamlaginu. Væri horfið að þessu 
ráði, mundi talsverður hluti af framlagi rikis- og bæjar- eða sveitarsjóðs 
sparast.

Æskilegast hefði verið, að hægt væri að livcrfa að þvi nú þegar að stofna 
sjúkrasamlög uin allt land, með víðtækri tryggingarskvldu. En þegar þess er 
gætt, hversu litla reynslu þjóðin hefir i þessum málum, þótti rétt að takmarka 
skvlduna til að stofna sjúkrasamlög við kaupstaðina. Þar er án efa þörfin 
brýnust fyrir slikt starf, og ætti því mikið að vinnast við það, að stofnuð yrðu 
sjúkrasamlög i öllum kaupstöðum landsins.

Hinsvegar er sveitunum gefinn kostur á því að stofna sjúkrasamlög, er 
njóti hlunninda samkvæmt lögum þessum, ef meiri hluti kjósenda æskir þess, 
og er svo til ætlazt, að þau fríðindi, sem lögin gera ráð fyrir sjúkrasamlögum 
til handa, verði næg livöt til þess, að þau verði stofnuð i náinni framtíð í 
flestum eða öllum sveitum landsins.

Sú revnsla, sem fengin er af starfi sjúkrasamlaga liér á landi, virðist benda 
til þess, að alllangt sé enn í land með það, að almenningur skilji sem vert væri 
nauðsyn sjúkrasamlaga. Það mundi þvi sennilega verða langt þess að biða, ef 
lialdið yrði áfram með frjáls sjúkrasamlög, að þátttaka í þeim yrði eins al- 
menn og æskilegt væri, bæði vegna einstaklinganna og þjóðarheildarinnar. 
Þess vegna er lagt til, að horfið verði að því að gera trvggingarskvlduna al- 
menna, á sama hátt og gert hefir verið í Danmörku.

Um fjárhagshlið þessa máls er þetta að segja: Reynsla sú, sem fengin er af 
starfi sjúkrasainlaga liér á landi, er svo litil, að erfitt er af henni að gera sér 
ljósa grein fyrir þvi, hversu mikið fé hvert samlag þarf að fá vegna hvers 
trvggingarskylds manns, ef samlagið á að fullnægja að minnsta kosti þeim lág-



Yfirlit yfir tekjur og gjöld Sjúkrasamlags Reykjavikur 
að meðaltali á hluttækan samlagsmann.

1022 1923 1924 192,"> 1920 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

T e  kj u r

1. Iðg jö ld  ........................ 39,30 37,30 36,94 37,61 3(5,25 36,02 35,15 35,99 34,23 37,75 42,65 45,07
2. R ík isstvrkur............... 2,7,') 2,75 2,75 2,79 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,45 2,70 4,52

3. U æ jnrstvrkur............. 4,80 4,99 4,76 4,42 4,75 (5,43 5,96 4,99 4,17 7,(59 7,2(5 (5,44

4. Yextir .......................... 1,39 1,57 1,57 1,51 1,35 1,12 1,10 0,90 0,65 0,56 0,81 0,9(5

5. Ymsar te k ju r ............. 4,18 3,10 3,96 2,59 0,17 0,30 2,09 1,45 0,95 0,20 0,06

6. Ur vitrasjóði o. fl. . .. ' >■ >- >- > 4,08 2,04

7. ('.jafir .......................... > > >- > 5,21 >- »

Saintals 52,48 49,73 49 98 48,85 45,27 46,62 47,05 46,11 42,75 57,96 55,46 57,Oo

(i j Ö 1 (1

1. Daí'pen iiii'ar............... 1,70 2,14 2,13 2,82 2,84 1,64 1,84 2,07 1,81 1,91 1,49 1,25
2. Sa 'ngarkonur............. 0,9.') 1,2(5 0,90 1,00 1,2(5 0,94 0,93 0,96 0,98 0,70 0,72 1,0(5

3. Sji’ikrahús .................. 17,84 11,84 12,74 10,13 12.92 11,03 10,00 10,77 9,01 14,97 13,52 9,92
4. Læknar ...................... 19,63 19,48 21,11 21,00 22,52 22,88 21,48 24,29 25,35 26,8(5 24,30 21,26
5. L v f ............................... 7,:>3 6,73 7,28 7,47 7,22 9,05 7,81 8,25 8,25 10,29 10,89 10,41

(i. X iK ldað iíe rð ............... > > > » » » 1,(56
7. Hjúkrun ...................... > >■ >■ » > 0,70 0,65 0,52
8. Skrifsto fuvinna......... 1,84 1,98 2,12 1,92 2,24 2,10 1,82 2,42 2,36 2,32 2,07 2,05
9. Annar kostnaður . . . . 0,75 0,8(5 1,15 0,65 1,(58 1,17 0,(59 1,16 0,82 1,30 1,34 0,97

10. L'mbúðir .................... ' >• * • > » 0,20

Samtals 50,24 44,29 47,33 44,99 50,68 45,86 44,52 49,92 48,58 58,65 54,98 49,30

markskröfum um sjúkrahjálp, sem gera verður til samlagsmanna. Mesta reynslu 
liefir Sjúkrasamlag Revkjavíkur í þessum efnum. Hér að ofan er því birt skrá 
yfir tekjur og gjöld þessa samlags, miðað við hluttækan samlagsmann, það 
er að segja mann, sem er gjaldskvldur til samlagsins, og tekur skráin yfir 
12 ár.

A f yfirliti þessu virðist mega ráða, að kostnaður á trvggingarskyldan 
mann þurfi ekki að fara langt fram úr 50 kr. á ári, þó að réttindi samlags- 
manna yrðu aukin nokkuð frá þvi, sem nú er. Með þvi að gera tryggingar- 
skvlduna almenna, fást inn iðgjöld frá allmörgum efnamönnum, sem ekki 
koma til með að njóta fríðinda frá samlaginu. Skýrslur liggja þó ekki fyrir 
um launaflokkana i landinu, þannig að hægt sé að vita með vissu, hversu 
margir slíkir menn eru, en það verður liinsvegar að teljast vist, að þetta leiði 
til þess að hægt verði að lækka meðaliðgjöld eitthvað, eða að auka réttindi 
hinna tryggðu. Þá er og sennilegt, að takast mætti að fá hagfelldari samninga



\ið sjúkrahús og lækna en til þessa hefir verið auðið fyrir Sjúkrasamlag 
Ileykjavikur.

Að öllu þessu allniguðu virðist þvi mega áætla, að sæmilega væri séð fyrir 
hag samlaganna, ef liver tryggingarskyldur maður i kaupstöðum greiddi þeim
3 kr. á mánuði eða 36 kr. á ári. Gegn þvi kæmi svo framlag lilutaðeigandi 
hæjarsjóðs og rikissjóðs, sem hvort um sig mundi nema 9 kr., og yrðu þá tekjur 
samlagsins alls 54 kr. á tryggingarskyldan mann. Tala þeirra, sem i kaupstöð- 
um húa og verða tryggingarskyldir samkviemt frv., er um 30 þúsund. Yrði þá 
hámarksframlag rikissjóðs vegna þessara manna því sem næst 270 þúsund krónur 
á ári.

Sú reynsla, sem fengin er af starfi sjúkrasamlaga i sveitum landsins, 
virðist benda til þess, að kostnaður við þau muni verða mun minni en við 
sjúkrasamlög kaupstaðanna. Frumv. gerir líka ráð fyrir, að sjúkrasamlög i 
sveitum greiði enga dagpeninga, og leiðir það til verulegs sparnaðar fyrir 
þau. Það mun láta nærri, að allur kostnaður á tryggingarskyldan mann í 
sveit verði um 30 kr., og yrðu þá framlög hinna trvggingarskyldu 20 kr. á ári, 
en sveitarfélög og ríki mundu leggja fram sem svarar 5 krónum hvort.

HámarkstaJa þeirra, sem tryggingarskyldir mundu verða i sveitum, er þvi 
sem næst 40 þús. Yrði þá framlag ríkissjóðs vegna þessara sjúkrasamlaga hér 
uni bil 200 þúsund krónur, eða fyrir allt landið 470 þúsund kr. Vitanlegt er, 
að sjúkrasamlög verða ekki stofnuð um allt land fyrr en að nokkrum árum 
liðnum, og verður þvi kostnaður rikissjóðs miklu minni fyrstu árin.

Sjúkrasamlögin mundu hinsvegar létta allmiklum útgjölduni af rikissjóði. 
Ber þar fyrst að nefna, að þau myndu annast kostnað þann, sem leiðir af fram- 
færslu berklaveikra manna fyrstu 2(i sjúkdómsvikurnar. Sú upphæð, sem 
þannig mundi sparast, neniur eftir því seni næst verður komizt ca. 150 þús. i 
kaupstöðum og allt að því öðru eins í sveitum, eða alls um 300 þús. kr.

Þá myndu og falla niður framlög rikisins, sem greidd hafa verið til ýmsra 
sjúkrasjóða og sjúkrasamlaga, og hefir sú upphæð numið nú siðustu árin 
kringum 30 þúsund kr. á ári, sem að mestu hefir gengið' til kaupstaðanna.

Aukinn kostnaður rikissjóðs af sjúkratryggingunum mundi þvi verða sem 
næst: I kaupstöðiim ca. 90 þús. kr., i sveitum ca. 50 þús. kr., eða alls um 140 
j ús. kr. þegar tryggingarnar eru komnar til fullra framkvæmda.

Eins og áður hefir verið tekið fram, er hér um áætlunarupphæðir að 
ræða. En þær eru byggðar á svo sterkum líkum, að miklu getur ekki skeikað. 
Það, sem þvi liggur fyrir, er að gera sér ljóst, hvort einstaklingar, sveitarfélög 
og ríki eru þess megnug að Ieggja á sig þa*r fjárhagsbyrðar, sem þessu mundu 
fylgja, og hvort þeim er réttilega skipt milli þessara þriggja aðila.

III. Elli- og örorkutrjggingar
Ellitryggingarnar hafa ýmissa orsaka vegna sérstöðu innan alþýðutrygg- 

inganna, og er sú tryggingagrein, sem liggur beinast fyrir. Eins og áður liefir 
verið minnzt á, er Jiað aðalhlutverk alþýðutrygginganna að sjá uin. að þær 
fjárhagsbyrðar, sem þær tryggja fyrir, verði ekki neinum borgara þjóðfélags- 
ins ofurefli, og þetta hlutverk þurfa þær að leysa sem mest af eigin rammleik



þeirra tryggðu. Ef ríki, bæjar- og sveitarfélög væru nógu vel efnum búin, svo 
að þau gætu á fullnægjandi hátt séð fvrir öllum gamalmennum, sjúklingum, 
munaðarlevsingjum og ekkjum og öllum þeim, sem vegna atvinnuleysis geta 
ekki útvegað sér og sinum brýnustu lífsnauðsynjar, þ jrfti i rauninni engra 
trygginga við. Þá mætti með allsherjarlögum um opinbera forsjá leggja fram- 
færslu allra, sem hennar þvrftu, vfir á rikið, bæjar- og sveitarfélögin. En þvi 
meira sem á það skortir, að hið opinbera sé þess megnugt að levsa svo við- 
tækt hlutverk af hendi á viðunandi hátt, því brýnni verður þörfin á þvi að 
taka þær bvrðar út úr, sem hverjum heilbrigðum vinnandi manni er kleift að 
sjá fyrir sjálfum, ef honum er gefinn þess kostur með hagfelldum alþýðutrygg- 
ingum. Sú takmarkaða upphæð, sem hið opinbera getur varið til þess að stand- 
ast þessar byrðar, koma þá þeim mun betur að notum á þvi þrengra sviði, sem 
eftir verður og ekki er hægt að sjá fvrir öðruvísi en með opinberri fram- 
færslu.

Fjárframlög af hendi hins opinbera til trygginganna umfram brýnustu 
nauðsyn eru þess vegna þvi aðeins réttlætanleg, að liið opinbera hafi eftir nægi- 
legt fé til að standast þá opinberu framfærslu, sem er óhjákvæmileg, og þeir, 
sem hennar þurfa, geta ekki trvggt sig fyrir, svo sem framfærslu vegna lang- 
vinnra veikinda, framfærslu munaðarlausra barna og fyrirvinnulausra mæðra, 
sem eiga fvrir börnum að sjá, framfærslu vegna atvinnulevsis framfærand- 
ans, ef svo mikil brögð eru að, að ekki verði ráðin bót á með atvinnuleysis- 
tryggingum o. s. frv.

Sú tryggingagrein, sem hægast er að framkvæma á hreinum trvgginga- 
grundvelli, er elli- og örorkutrvggingin. A undan ellinni er meiri liluti manns- 
æfinnar liðinn, og hver maður, sem vill sjá sér farborða i ellinni, hefir þvi 
langt árabil til þess að gera þær ráðstafanir, sem með þarf til þess. T il þess 
að trvggja sér 500 kr. lífevri á ári æfilangt frá 67 ára aldri, þarf t. d. ekki nema 
rúmlega 11 kr. árlegt gjald frá 16 til 67 ára aldurs. Fjárframlögin af hendi 
hins trvggða dreifast þannig vfir 50 ár og nema samtals ekki nema rúmlega 
eins árs lifevri, en trvggja hinsvegar fullan lifevri, liversu gamall sem maður- 
inn verður. Liggur þetta að nokkru leyti i ávöxtun iðgjaldanna, en þó mest í 
hinu, að það er ekki nema nokkur hluti þeirra, sem samtimis komast af 
bernskuskeiði, sem nær gamalsaldri, og renna til þeirra iðgjöld hinna, sem 
fvrr eru fallnir frá og þurfa aldrei fyrir ellidögunum að sjá.

Frv. gerir ráð fyrir, að allir séu skyldir að trvggja sér ellilifeyri. Kemur 
þetta til af þvi, hvað trvggingartíminn er langur. Þó að þrítugur eða fertugur 
maður sé vel efnum búinn, getur hann verið eignalaus, þegar elliárin koma, 
og þurft á ellilífevrinum að halda, og er þvi sjálfsagt að skylda alla til að 
trvggja sér ellilifeyri.

Þá er i frv. gert ráð fyrir, að útborgun ellilifeyris byrji við 67 ára aldur. 
Er aldursmarkið sett svo hátt vegna þess, live mikill munur er á ellilifeyrin- 
um f jr ir  sama árgjald, ef hann bvrjar ekki fvrr en þetta. Fvrir sama ársið- 
gjald sem gefur rétt á 100 kr. lífevri frá 67 ára aldri, fæst ekki nema ea. 75 kr. 
lifejrrir, ef hann bvrjar við 65 ár. Hinsvegar er það mögulegt, vegna þess að 
örorkulifeyrir er innifalinn, að veita lifeyri fyrir 67 ára aldur, ef maður er
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Iieyk juvik : kr. kr. kr. kr. ■ kr. kr. kr.
Einstaklingar .. 11499 9064 34994750 10963800 24030950 584692 1955 1886 54750500 102547 687239
F é lö g ................ 102 90 948300 119700 828600 123135 64 61 5920500 19547 142682

Sanitals 11601 9154 35943050 11083500 24859550 707827 2019 1947 60671000 122094 829921

A ð rir  kaupslaðir 
Hafnarfjörður:

Einstaklingar .. 844 695 2392873 923500 1455550 34805 157 142 2760800 3759 38564
F é lö g ................ 6 5 55950 12000 43950 4172 7 6 517400 1497 5669

Isafjörður:
Einstaklingar .. 542 409 1502280 574500 919050 16126 100 84 1789500 2203 18329
F é lö g ................ 5 5 15350 » 15350 924 5 5 225600 365 1289

Siglufjörður:
Einstaklingar .. 615 514 1539537 614000 91(5000 16156 113 105 1896800 2135 18291
F é lö g ................ 5 5 15500 >. 15500 2086 3 3 39100 26 2112

Akureyri:
Einstakling'ar .. 1057 637 2765239 1027750 1724600 31166 265 196 6425400 12489 43655
F é lö g ................ 8 4 101000 101000 5998 6 4 840000 2875 8873

Seyðisfjörður:
Einstaklingar .. 254 224 524319 219000 300500 4290 50 49 799600 726 5016
F é lö g ................ 1 1 5900 5900 295 3 3 32300 17 312

Xeskaupstaður:
Einstaklingar .. 256 142 583327 265000 315200 3971 42 30 1100300 2353 6324
F é lö g ................ 5 4 11050 11050 772 2 2 36400 30 802

Vestmannaeyjar:
Einstaklingar .. 680 465 1510167 668500 833500 11117 252 183 4043200 4032 15149
F é lö g ................ 4 4 6400 » 6400 539 3 2 265500 533 1072

Samt. einstakl. 4248 3086 10817742 4292250 6464400 117631 979 789 18815600 27697 145328
Sanit. félög 34 28 211150 12000 199150 14786 29 25 1956300 5343 20129

Alls

Sýslur:
Z

6663550

Gullbr. og Kjósars.:
Einstaklingar .. 1134 7(58 2297888 1079500 1200350 16527 231 191 4190300 5108 21635
F é lö g ................ 15 4 21937 2228 19700 1188 10 2 124500 77 12(55

Borgarl'j.sysla:
Einstakíingar .. 502 424 859705 391750 461250 5967 175 158 2361900 2196 8163
F é lö g ................ 3 3 10100 » 10100 505 2 2 25400 15 520

Mýrasvsla:
Einstaklingar .. 277 225 343183 175500 163350 1528 123 115 1666000 1307 2835
F é lö g ................ » » » » » 2 2 74100 110 110

Snæf.ogHnappad.:
Einstaklingar .. 
F é lö g .................

367 205 513028 281250 227200 1954 91 78 985300 569 2523
1 1 1000 » 1000 60 1 1 8300 3 (53

Dalasýsla:
Einstaklingar .. 290 274 257533 156000 95850 809 72 71 897200 692 1501
F é lö g ................ 1 1 2450 2450 147 1 1 12000 7 154

Barðastrandars.:
Einstaklingar .. 421 217 625496 311000 309350 3542 70 58 949800 (566 4208
F é lö g ................ » >- » » 3 3 331600 531 531
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ísaijarðarsvslur: kr. kr. kr. k r. kr. kr. kr.

Kinstaklingar . 11134 71(i 1441233 7572511 (i(i845(l 11920 145 138 1809200 1450 13382
F é lö g ............... ö 5 19(»."»(> 1905(1 1707 5 5 217300 430 2197

Strandasvsla:
Kinstaklingar . l(i8 l."»l 173978 108500 023." II 491 oo 57 235800 481 975
F é lö g ............... 4 2 9831 2570 7400 120 420

Húnavatnssvsla:
Kinstaklingar . 48(1 409 ,')3(I2.'>3 305250 217100 1950 187 181 2538000 1948 3889
I 'é lö g ___ _____ 2 2 11000 11000 (i9(i 3 3 157900 273 9(59

Skaf'afjarðars.:
Kinstaklingar . 479 443 ."»48230 320500 212800 1949 15(1 117 2171000 2017 3990
F c lö g ............... 5 r> 2(i:>o(i 20500 1284 4 4 109700 275 1559

líyjatjarðarsvsla:
Iunstaklini>ar . 87(1 723 1137972 021750 .'>(10050 7201 217 191 3317200 3303 10504
Kélöf>............... 3 2 2."»9( 10 25900 2037 2 2 339400 1228 3805

Pingc'yjiirsýsla:
Einstaklingar . 842 (i.">2 1037819 580000 137000 4292 220 210 2808100 2003 (»355
F é lö g ............... 2 1 900 900 51 3 3 287000 933 987

Norður-Múhis.:
Kinstiiklinf'iir . (i.V) .'),') 1 059972 405500 242750 1728 88 80 1178300 950 2084
K é lö g ............... 1 1 350 350 21 1 1 38200 47 08

Stiður-Múkisýsla:
Kinstaklingar . (i31 498 8(i098(l 485250 304450 3405 125 112 1013500 1198 4003
Kélög '............... 3 3 8050 8050 480 3 3 173400 340 820

S kii ft a fe 11 ssý slu r :
Einstaklingar . 4(13 340 532283 309000 215700 2002 132 131 1490400 955 2957
K é lö g ............... 1 1 2800 2800 108 1 1 35100 41 209

Hangárviillas.:
Einstaklingar . (i2.‘) .').").') 002230 381250 208200 2025 185 180 200330(1 1200 3225
K é lö g ............... 2 2 5900 5900 354 354

Arnessýsla:
líinsiakliiiHar . 809 (»04 1152402 502250 574950 0235 250 232 3204300 2842 9077
K é lö fí............... 1 1 17450 17450 1047 1 1 10500 12 1059

Sýslur: Kinstakl. 1(1(137 7821 130342."»! 7243500 0221750 73534 25772339 33980200 29047 102581
Kélöi< 49 34 158418 4798 153750 10834 12 34 2(11(1400 4322 15150

Samtiils 0375500

1932 iillt landið:
Einstaklingar 2.">784 19971 ."»9440743 22;)(}9.w(i 3(i7171(1(17758575401 5012 107510300 159291935148

Kélög 18.-) 1,'»2 1317808 130498 1181500148755 135 120 9887200 29212177907
Samtiils 37898000

orðinn óvinnufær fvrir þann tíma, svo að það ætti ekki að koma mjög' að sök, 
þó aldurstakmarkið sé þetta liátt.

Iðgjaldagreiðslan hvrjar skv. frv. við 16 ára aldur. Áleit nefndin rétt að 
láta iðgjaldagreiðsluna byrja svo snemma, sökum þess að einnar krónu iðgjald 
er þeim mun drýgra, því yngri sem maðurinn er, þegar það er greitt. Hins-



vegar eru, eins og skýrt verður frá hér á eftir, gerðar ráðstafanir til þess að 
ekki þurfi að greiða fullt ársiðgjald, þegar menn eiga erfitt með það, og 
léttir það undir með þeim, sem ekki vinna sér neitt inn, t. d. unglingum við 
nám.

Einnig er forsjálum mönnum, sem á beztu árum æfi sinnar eiga ef til vill 
auðvelt með greiðslur, heimilað að greiða iðgjöld sin fvrirfram að nokkru levti 
eða öllu og létta þar með fyrir sér eða leysa sig undan greiðslum siðar, sem 
þeim kynnu að vera erfiðari eða um megn.

Ákvörðun aldursmarks og þess tíma, sem iðgjaldagreiðslan nær yfir, er 
eins og hér hefir verið sagt, sett með það fyrir augum að fá svo háan lífeyri, 
sem mögulegt er fvrir svo lágt árgjald sem unnt er, en þó verður þvi ekki 
neitað, að aðstaðan til þess að greiða þetta ársiðgjald er mjög misjöfn. Eins 
og atvinnuháttum og peningaviðskiptum er háttað nú, er mjög misjöfn aðstaða 
fyrir einstaklinginn til að greiða söniu upphæð á ári, þó lítil sé, eftir þvi hvort 
hann er búsettur i sveit eða kaupstöðum eða í Reykjavík, enda mundi líka 
sama lifeyrisupphæð hafa mjög mismunandi notagildi, eftir þvi hvar lífeyrir- 
inn er notaður. Þá má ennfremur gera ráð fyrir þvi, að greiðsla ársiðgjaldsins 
sé hverjum einstakling misjafnlega þungbær byrði, eftir þvi, hvernig ástæðum 
hans er háttað á því 51 árs tímabili, sein iðgjaldagreiðslan nær yfir. Á þessu 
tímabili eru ef til vill ár, þegar hann er með mörg börn i ómegð og er lítt 
aflögufær, og önnur ár, þegar hann gæti sér að meinalitlu lagt meira til 
hliðar til ellinnar.

Til þess að taka tillit til þessa, var sú leið valin að ákveða fast lágmarks- 
iðgjald, 6 kr. utan kaupstaða og 7 kr. i kaupstöðum og Reykjavik, en fá af- 
gang ársiðgjaldsins sem hluta (einn af hundraði) af skattskyldum tekjum 
hvers einstaklings. Framtalið 1932 var lagt til grundvallar við útreikning þessa 
siðari hluta iðgjaldanna, sjá bls. 33.

Samkvæmt manntalinu 1930 var skipting iðgjaldagreiðenda þannig:

S ve it ir  og verz lun a rst .  K a u p s ta ð ir  R v ik

35300 10800 18400

Samkvæmt þessari skiptingu má vænta þessara heildariðgjalda:
S ve it ir  og v e rz lu n a rst .  K a u p s ta ð ir  R v ik

Lágmarksiðgjöld .........  211800 75600 128800
1% af skattsk. tekjum . 62200 64600 240300

274000 140200 369100

Þessi tekjuöflun gefur meðaliðgjald á mann sem hér segir:

S ve it ir  og verz lun a rst .  K a u p s ta ð ir  R v ik

7,76 12,98 20,06
Nú hefir verið reiknað með þvi að 100 kr. lífevrir, að örorkulifevri viðbætt- 

um, kosti kr. 2,50 ársiðgjald frá 16—67 ára, ef jafnframt er gert ráð fyrir, að 
lijón, sem búa samvistum, fái 50% hærri lífevri en einstaklingur, og ættu þá 
þessi iðgjöld að nægja fvrir lifeyri, sem nemur:



Hundraðs-
hlutar
fulls
lifeyris

100%

Linurit, sem sýnir hvaða lifeyrisupphæð fæst fyrir iðgjaldagreiðslur þeirra, 
sem eldri eru en 15 ára við stofnun lifeyrissjáðs.

Aldur 10 20 30 40 50 60 70 80 90'



í  svcitura og verzl .st.  I k a u p stö ð u m  f R vik

kr. 300 f. einst. kr. 500 f. einst. kr. 750 f. einst.
450 -  hjón —  750 lijón 1125 -  hjón

og eru það þær uppliæðir, sem frv. gerir ráð fyrir. Að vísu verður Rejkjavik 
lítið eitt útundan, en þar nemur lika sá hluti teknanna, sem ekki er fastur, 
mestu, og er þar af leiðandi mest háður sveiflum frá ári til árs.

Meðaliðgjald það, sem fæst fvrir allt landið, nemur með þessu móti 
kr. 11,60.

Til þess að finna, hvaða meðallífevri á öllu landinu þetta fyrirkomulag 
mundi veita, verður að taka tillit til þess hvernig gamalmennin skiptast. Skv. 
manntalinu 1930 er skiptingin þannig:

S ve it ir  og verzl.st.  Kaupst.  R v ik

Eldri en 67 á r a .............................. 4500 900 1400
Fullur ellilífevrir . . . .  1350000 450000 1050000

og yrði þá meðalellilífeyrir tæpar 420 kr., eins og skiptingin er nú.
Gjaldskvldan til trvgginganna og þar af leiðandi lifeyrisupphæðin lika eru 

þannig mjög misjafnar i sveitum, kaupstöðum og Reykjavík. Nú má í mörgum 
tilfellum gera ráð fvrir, að einstaklingur, sem rétt fær til lífeyris, hafi á æf- 
inni dvalið bæði i sveit og kaupstöðum og Revkjavik, og er þá gert ráð fyrir, að 
lifeyririnn ákveðist þannig, að tillit sé tekið til þess, live lengi hann hefir dvalið 
á hverjum þessara staða sem iðgjaldsgreiðandi.

Frv. gerir ráð fvrir þvi, að við stofnun Lífeyrissjóðs íslands verði allir ið- 
gjaldaskvldir, sem eru þá á aldrinum 16— 60 ára, og að iðgjaldaskylda þeirra 
haldi áfram til 67 ára aldurs. Fullan lifevrisrétt geta þvi ekki aðrir verið búnir 
að eignast af iðgjaldagreiðslum sínum en þeir, sem 16 ára eru þegar tryggingin 
bvrjar, og svo vitanlega allir vngri árgangar, sem við bætast eftir þvi, sem tim- 
ar líða. Maður, sem t. d. er 40 ára þegar trvggingin bvrjar, hefir engin iðgjöld 
greitt frá 16— 40 ára aldurs og eignast þvi ekki rétt á fullum lifeyri. Fyrir þau 
iðgjöld, sem hann greiðir eftir þann tíma, fær hann rétt til 23% af fullum líf- 
evri o. s. frv. Rétturinn til lifeyris fvrir þá árganga, sem ganga inn i trygg- 
inguna við bvrjun, er sýndur á línuritinu á bls. 652.

Þeir, sem eru á aldrinum 60—67 ára þegar trvggingin bvrjar, verða alls 
ekki með í tryggingunni. Er það ákvæði fyrst og fremst sett vegna þess, að sá 
hluti lífeyrisins, sem þeir gætu eignazt rétt á, er alveg hverfandi litill, þó að 
þeir væru gerðir iðgjaldaskyldir, og í öðru lagi er ákvæðið sett með tilliti til 
þess, að aldursmarkið fyrir greiðsluskyldu til ellistvrktarsjóðanna gömlu var 
60 ár, og þótti þvi óviðfelldið að fara að gera þá iðgjaldaskvlda aftur, sem voru 
orðnir iðgjaldafrjálsir samkvæmt því.

Það er vitanlega ljóst, að með þessu móti líður langur timi þangað til líf- 
eyrissjóðurinn greiðir elli- og örorkulífevri, sem sé nægilegur framfærslueyrir 
fyrir þá, sem engar aðrar tekjur eða efni hafa. En þetta er óumflýjanlegt og 
er aðeins bein afleiðing af þeirri staðreynd, að við stofnun sjóðsins er þjóðin 
ótrvggð og að það hlýtur að taka nokkurt árabil þangað til hún er búin með 
iðgjöldum sinum að safna ellilífevri fvrir hvern einstakling. Þeir, sem eru yfir



sextugt, eru orðnir svo gamlir, að þeir geta ekki með því lága ársiðgjaldi, sem 
frv. gerir ráð fyrir, safnað lifeyri sem neinu nemur, en siðan smávex lífeyris- 
upphæðin eftir þvi sem árgangarnir eru vngri, þegar sjóðurinn er myndaður. 
FjTÍr þvi gamla fólki, sem ekki kemst með í trvgginguna, verður því að sjá með 
opinberri forsjá eftir þvi sem þörf krefur, eins og verið hefir fram til þessa. Sá 
ókostur hlýtur alltaf að fvlgja, hvenær sem byrjað verður, og mætti eins vel 
segja, að liann stafi af þvi, að ekki hefir verið bvrjað fyrr. Verður að harma það, 
að lifevrissjóður eins og sá, sem frv. gerir ráð fvrir, skuli ekki hafa verið mynd- 
aður strax eftir aldamótin, þvi eins og afkomu þjóðarinnar hefir verið háttað 
þann tíma, hefði iðgjaldagreiðslan ekki verið tilfinnanleg byrði, en þá væru 
lífevrisgreiðslurnar komnar svo að segja í fullan gang nú.-

Sú leið væri hugsanleg að koma ellitryggingarmálum þannig fyrir, að hafa 
enga sjóðmyndun, en afla ellilifeyrisins á annan hátt, t. d. þannig, að þeir, sem 
eru á aldrinum 16— 67 ára, greiddu lifeyrinn til gamalmennanna, sem eldri 
eru, og fengju svo á sinum tima sinn ellilifevri greiddan af þeim, sem þá verða 
ungir o. .s. frv. Við þetta vnnist það, að fullar lifevrisgreiðslur byrjuðu strax, 
en árlega eyddist það, sem inn kæmi. Nefndin taldi þó ekki fært að fara inn á 
neinar slíkar leiðir, vegna þess, að sá hagnaður, sem við það vnnist i svipinn, 
vrði of mjög á kostnað framtiðarinnar, ungu kvnslóðarinnar, sem nú er, og 
þeirra, sem siðar koma. Með fvrirkomulagi því, sem frv. gerir ráð fvrir, fæst 
fvrir 11,60 kr. meðalársiðgjald á aldrinum 16— 66 ára, ellilífevrir, sem nemur 
að meðaltali 420 kr. frá 67 ára aldri, og auk þess örorkulifevrir fvrir þann tíma, 
og er gert ráð fvrir, að rúml. 10 r/ af iðgjaldinu fari til hans. Skv. manntalinu 
1930 voru ca. 6800 gamalmenni á landinu eldri en 67 ára og ca. 64500 einstak- 
lingar á aldrinum 16—66. Sé tekið tillit til örvrkjanna, má þá gera ráð fyrir 
7500 lífeyrisnjótendum og tæpum 64000 gjaldendum. Árlegur lifeyrir, miðað 
við 420 kr. meðaltal, næmi þá alls kr. 3150000, og vrði þá meðal ársgreiðsla á 
hvern gjaldanda frá 16— 66 ára tæpar 50 kr., eða meira en ferfalt iðgjald það, 
sem þarf skv. fvrirkomulagi frv. Svo gevsimikla þýðingu hefir sjóðmyndunin 
f }Trir trygginguna.

Þá er annað mjög mikilvægt atriði i þessu sambandi, sem ekki má ganga 
framhjá, en það er sú þjóðhagslega þýðing, seni sjóðmvndunin hefir að öðru 
leyti. Eins og sést á eftirfarandi yfirliti mundi þurfa sjóð, sem næmi fullum 
57 millj. króna, til þess að allir núlifandi Islendingar gætu fengið fullan elli- 
lifeyri frá 67 ára aldri til æfiloka og örorkulífeyri, og er það sú upphæð, sem 
lífeyrissjóðurinn mundi nema nú, ef hann liefði verið stofnaður fvrir svo 
löngum tima, að liann væri nú kominn í fullan gang. Með tið og tíma á þvi Lif- 
evrissjóður íslands að vaxa upp í þessa upphæð, og raunar þeim mun hærri, 
sem til þess svarar að þjóðinni fjölgar. Fvrir milljónaþjóðir, sem fyrir löngu 
eru búnar að eignast stórkostlega lífevrissjóði f\Trir tilstilli liftryggingarstarf- 
semi i landinu (en hún verkar að þessu levti á mjög svipaðan liátt), getur slik 
sjóðmyndun verið varliugaverð að þvi leyti, að ekki sé til eðlilegur markaður i 
landinu fyrir svo stóra sjóði og þvi erfitt að ávaxta þá, en hér á landi kemur 
slikt ekki til greina í náinni framtið. Allt það lánsfé, sem þurft hefir til að 
standa undir framkvæmdum siðustu áratugina, hefir að langmestu leyti verið
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fcótt til útlanda, og vextir af því nema nú orðið sjálfsagt einum 5 milljónum 
króna á ári, og eru orðnir mjög ískyggilegur skattur, sem vér verðum að greiða 
öðrum þjóðum. Og þó virðist lánsþörfinni langt frá fullnægt. Það er því fyrir- 
sjáanlegt, að ef þjóðinni á að takast að losna undan þessum skatti, á hún það 
erfiða verk fyrir höndum næstu áratugina að greiða upp skuldirnar án þess 
að bæta við nýjum erlendum lántökum. En samfara því er fyrirsjáanlegur 
skortur á fjármagni til að standa undir nýjuin nauðsj'nlegum framkvæmdum, 
og þeirri þörf fyrir fjármagn er varla hægt að liugsa sér fullnægt á annan æski- 
legri liátt en með sjóðmyndun eins og þeirri, sem yrði við mvndun Lífeyris- 
sjóðs íslands.

Sökum þess live langur timi líður þangað til lifeyrissjóðurinn getur til 
fulls leyst af hendi það hlutverk, sem lionum er ætlað, verður óhjákvæmilegt 
að gera sérstakar ráðstafanir til bráðabirgða um ellilaun til þeirra, sem orðnir 
eru of gamlir til að trvggja sér ellilifeyri, en hafa hans þörf. Verður það ekki 
gert á annan liátt en með ])einum framlögum frá riki og bæjar- og sveitar- 
félögum. Til þess að gera sér grein fvrir, livað til þess þarf, er bezt að fá sund- 
urliðun á þvi, hvaða framlag þyrfti til þess að tryggja öllum fullan lifeyri, og
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hve mikill hluti þeirrar upphæðar fæst með iðgjaldagreiðslum einstakling- 
anna. Er það sýnt i vfirlitinu á bls. 655.

Y firlit þetta er byggt á manntalinu 1930 með þeim breytingum, sem vænta 
má að hafi orðið á því þangað til i árslok 1935.

Eftir þessu yfirliti má reikna kostnaðinn af hverri tillögu sem er. Tillögur 
nefndarinnar eru teknar i sérstökum kafla um ellilaun og örorkubætur. Er þar 
gert ráð fyrir, að ellilaun verði greidd eftir efnum og ástæðum fyrst um sinn 
og þangað til almennur ellilifeyrir er kominn upp i 12x/2% af fullum upphæð- 
um. Eftir þann tima fer almenn lifeyrisgreiðsla fram, en auk þess uppbætur,



sem nema 12^ %  að frádregnum helmingi þess lifeyris, sem er greiddur út. Á 
móti þessum framlögum lífeyrissjóðs komi að minnsta kosti jöfn upphæð frá 
því bæjar- eða sveitarfélagi, þar sem hlutaðeigandi maður á framfærslurétt, 
og má þá gera ráð fyrir, að lífeyrissjóðsframlagið komi fyrst og fremst fram 
sem lækkun á fátækraframfærslu til gamalmenna bæjar- og sveitarfélaganna. 
E f gert er ráð fyrir, að helmingur gamalmennanna sé svo efnum búinn, að hann 
geti séð fyrir sér sjálfur eða eigi aðstandendur, sem geti séð fyrir honum, er með 
þessu móti tryggt að þau gamalmenni, sem þess þurfa, fái ellilaun, sem nema 
a. m. k. 50% af fullum lifeyri. Þó er gert ráð fyrir, að rikissjóður haldi líf- 
eyrissjóði skaðlausum af þessum framlögum. Þarf til þess upphæð, sem nemur 
ca. 4.28 millj. króna fram til þess tíma, þegar almennar lifeyrisgreiðslur hefj- 
ast, og ca. 450 þús. kr. fyrir þær uppbæiur, sejn greiðast eiga úr lífeyrissjóði 
eftir þann tima. A f þessari upphæð gengur fvrst sú upphæð frá, sein (sbr. yfir- 
litið) ellistyrktarsjoðirnir nema nú, en það er ca. 1,75 millj-, miðað við árslok 
1934, þar sem gert er ráð fyrir, að þeir renni á sínum tíma yfir til lifeyrissjóðs, 
og eru þá eftir tæpar 3 millj. kr. Þá upphæð hugsar nefndin sér að rikið fái að 
láni hjá lífeyrissjóði og endurgreiði með 4 ^ %  ársvöxtum á 50 árum. Þarf til 
þess ársgreiðslu frá ríkissjóði til lifeyrissjóðs, sem nemur 150000 kr. Þess ber að 
gæta, að framlag ríkisins til ellistyrktarsjóðanna nemur nú ca. 75 þús. kr. á ári, 
en fellur niður, ef frv. verður að lögum.

IV. Atvinnuleysistryggingar
Um atvinnuleysistryggingar liggur engin reynsla fyrir hér á landi. Sá 

kostur var þvi tekinn, að taka til fyrirmvndar það fyrirkomulag, sem Danir og 
Svíar og fleiri þjóðir hafa hallazt að, en það er í því fólgið að styrkja atvinnu- 
leysissjóði stéttarfélaganna af almannafé.

Það er ljóst, að þetta er á engan hátt fullnægjandi til þess að vinna bug 
á atvinnulevsisbölinu. Éftir sem áður verður að vinna að því að auka atvinnu- 
lifið i landinu, þannig, að varanlegt atvinnuleysi hverfi úr sögunni. Það er 
sem sé augljóst, að atvinnuleysið, sem er orðið varanlegt frá ári til árs, verður 
ekki læknað með tryggingum. Hlutverk tryggingarinnar er það fyrst og fremst, 
að tryggja verkamenn gegn því atvinnuleysi, sem stafar af árlegum sveiflum 
innan atvinnulifsins. Hitt verður að vera viðfangsefni rikis, bæjarfélaga og ein- 
stakra atvinnurekenda að sjá svo til, að atvinnulifið i landinu aukist i réttu 
hlutfalli við fjölgun þjóðarinnar, þannig, að varanlegt atvinnuleysi verði ekki 
til. Það er sanngjarnt og eðlilegt, að laun verkamanna séu við það miðuð, að 
þeim sé kleift með aðstoð hins opinbera að tryggja sig gegn því atvinnuleysi, 
sem ekki getur talizt að vera langvarandi, en stafar aðeins af sveiflum innan 
atvinnulifsins.

Ekki er auðið að gera sér fulla grein fyrir þvi, hvað slikar tryggingar 
mundu kosta. T il þess vantar allar hagfræðilegar upplýsingar. En á það má 
benda, áð félagsbundnir verkamenn munu vera því sem næst 10 þúsund. Ekki 
þykir sennilegt, að þeir legðu fram meira en sem svaraði 12 krónum á 
mann í atvinnuleysissjóði árlega, eða 120 þúsund alls. Framlög rikis- og bæj- 
arsjóðs yrðu þá 60 þúsund frá hvorum aðila. Einhver framlög myndu svo bæt-



ast við vegna atvinnuleysissjóða faglærðra manna. En ekki þykir sennilegt, að 
þessi upphæð yrði öllu meiri en sem svaraði 15 þúsundum á ári. Yrðu þá fram- 
]ög ríkisins alls í þessu skyni 75 þúsund kr. árlega. Það ber að taka skýrt fram i 
þessu sambandi, að ekki má við því búast, að framlög til atvinnubóta minnki 
sem þessu nemur, nema því aðeins, að atvinna í landinu aukist almennt.

Yfirlit.
Sá heildarkostnaðarauki, sem af framkvæmd trvgginganna inundi leiða 

fvrir ríkið á fyrsta ári, vrði eftir þvi, sem næst verður komizt, þessi:
Vegna sjúkrasamlaga (i kaupstöðum) ............. 90 þús. kr.
Vegna ellilauna og örorkubóta.......................... 75 - -  —
Vegna atvinnuleysistrygginga ...........................  75 —  —

Samtals 240 þús. kr.

Eftir þvi sem sjúkrasamlög kunna að verða stofnuð í sveitum, bætast við 
framlög frá ríkisins hálfu þeirra vegna, en naumast þarf að gera ráð fvrir, að 
þess gæti á fyrsta ári. En þess er þó að vænta, að á næstu árum verði stofnuð 
sjúkrasamlög i sem flestum sveitum, og mundi það þá leiða til þess, að ríkið 
yrði að greiða þeirra vegna allt að 50 þús. kr. árlega.

Ekki liggja fyrir fullnægjandi upplýsingar um það, hversu miklum byrð- 
uni tryggingarnar muni létta af bæjar- og sveitarfélögum, en án efa er þar um 
mikla upphæð að ræða, svo að sennilegt þykir, að þau framlög, sem þessir að- 
ilar komi til með að greiða vegna trygginganna, sparist að miklu leyti á fram- 
lögum til fátækraframfæris.

Um þær fjárhagsbvrðar, sem einstaklingarnir verða að bera vegna trygg- 
inganna, er þetta að segja:

Til sjúkrasamlaga verða ársiðgjöld sennilega frá 20— 36 kr. á mann, mis- 
munandi eftir þvi, hvað samlögin veita mikil réttindi. Hinsvegar er það ljóst, 
að hér er alls ekki um nein ný útgjöld að ræða. Samlögin afla tekna aðeins 
til þess að standa straum af óhjákvæmilegum útgjöldum vegna veikinda sam- 
lagsmanna. Hér er þvi aðeins um það að ræða, að jafna þeim fjárhagsbyrðum, 
sem af sjúkdómum manna leiðir, jafnt á lierðar allra, og að láta þær hvíla jafnt 
á hverjum einum frá ári til árs, án tillits til þess, hvernig heilsunni er háttað 
það og það árið.

Til elli- og örorkutryggingarinnar er til þess ætlazt, að trvggður greiði 6 kr. 
árgjald i sveit, en 7 kr. í kaupstað, og auk þess einn af hundraði af skatt- 
skvldum tekjum. Naumast getur talizt, að mönnum sé íþvngt um of, þó að þeim 
sé gert að skyldu að leggja þetta fé til hliðar og tryggja sér þannig nokkurn 
lífeyri, þegar elli eða örorku ber að höndum. Að þessu athuguðu virðist eng- 
um þeim aðila, sem gjaldskvldur verður til trvgginganna, iþvngt uni skör 
fram, heldur sé hér um skipulagningu að ræða, sem verður öllum þessum að- 
ilum til hagsbóta.

Engum er Ijósara en þeim, sem starfað hafa að samningu þessara frumvarpa, 
að reynslan muni leiða i ljós, að þau þurfi áður en langur thni líður endurskoð- 
unar og endurbóta með. Reynsla allra þjóða er sú, að þegar tryggingarnar eru



eitt sinn komnar til framkvæmda, hafa þær verið auknar og endurbættar, og 
skapað aukið fjárhagsöryggi fvrir einstaklinga, bæjar- og sveitarfélög og ríki, 
og er engum efa bundið, að þannig verður þetta og hér.

Um einstakar greinar frv. þykir rétt að taka eftirfarandi fram.

I. Almennu ákvæðin.

Um 2.— 6. gr.
Hentugt þykir, að ein stofnun fari með stjórn allra trygginganna. Ræður 

ráðherra forstjóra stofnunarinnar og er auk þess heimilt að ráða deildar- 
stjóra, ef þörf krefur. Ennfremur er heimilað að fela stofnuninni að annast 
framkvæmd annarar opinberrar tryggingarstarfsemi en um ræðir i þessum 
lögum, sbr. 5. gr. Verður framkvæmdarstjórnin að sjálfsögðu ódýrari fyrir 
hverja tryggingargrein, ef ein stofnun annast þær.

Um 7. gr.
Reynsla sú, sem fengin er af slysatryggingunni, hefir leitt i ljós, að óheppi- 

legt er, að ekki sé til neitt úrskurðarvald, er áfrýja megi til úrskurðum trygg- 
ingarstofnunarinnar og hraðari úrlausn veitir en hinir almennu dómstólar. 
Þörf hinna tryggðu er að jafnaði mjög brýn og þolir þvi ekki þann seina- 
gang, sem venjulegast er á málum, er fara fyrir dómstólana. Hér er því gert 
ráð fyrir, að skjóta megi ágreiningsatriðum öllum í sambandi við trygging- 
arnar til 3 manna tryggingarráðs, sem er óháð stofnuninni, og úrskurði skal 
fella að jafnaði innan 14 daga frá því að atriðið er undir það borið. Rétt þykir 
að gefa aðiljum kost á að bera ágreiningsefnið samt sem áður undir dómstól- 
ana, en sennilegt er, að ekki verði mikið að þvi gert. Tryggingaráðinu er enn- 
fremur ætlað eftirlit með þvi, að stofnunin starfi i samræmi við lög og reglugerðir.

II. Um slysatryggingarnar.

Núgildandi lögum um slysatryggingar hefir verið haldið að mestu leyti 
óbreyttum að efni, niðurröðun og orðfæri. Helztu breytingar eru þær, sem hér 
segir.

Um 8. gr.
í 2. tölul. b. er bjargsigi bætt við. Þykir sjálfsagt, að þeir menn, er að því 

vinna, séu tryggðir fyrir slysum. Ennfremur er e-liðnum bætt við, samkvæmt 
tillögum framkvæmdarstjóra Slysatryggingarinnar, og öll tvímæli tekin af um 
það, að tryggingin skuli ná til sendistarfa í þágu tryggingarskylds átvinnurekstr- 
ar og til þess tima, er fer til að fara frá og til vinnu. Aðrar breytingar á gr. eru 
smávægilegar og skýra sig sjálfar.

Um 10. gr.
Hér eru bætur þær, er hinn tryggði á rétt til, færðar að mestu leyti til sam- 

ræmis við hlunnindi þau, sem sjúkrasamlögum er ætlað að veita. Þannig er



biðtíminn færður úr 10 dögum niður i 7 daga, en jafnframt ákveðið, að bið- 
tíminn teljist, að því er dagpeninga snertir, fyrst frá þeim tima, er hinn tryggði 
hættir að taka kaup. Hinsvegar er upphæð dagpeninga látin haldast óbreytt. 
Þar eð sjómannalögin leggja útgerðarmönnum þá skvldu á herðar að greiða 
kostnað af sjúkrahjálp slasaðra skipverja um nokkurn tima, áður en slysa- 
tryggingin tekur við, þótti rétt að gefa þeim kost á að tryggja sig fyrir þeirri 
áhættu með greiðslu aukaiðgjalda til slysatryggingarinnar, en aukaiðgjöldin 
akveðast af slysatryggingunni i samræmi við þá áhættu, sem hún þannig tek- 
ur að sér.

Um 11. gr.
Úthlutun dánarbóta og reglunum um rétt til þeirra hefir verið breytt i 

réttlátara horf, og skýrir greinin sig sjálf að þvi levti.

III. Um sjúkratryggingar.

Um 22. gr.
Tryggingarskyldan nær til allra manna, 16 ára og eldri, sem heimilisfastir 

eru á samlagssvæðinu, án tillits til efnahags. Sjálfsagt þykir, að gamalmenni 
njóti hlunninda frá samlögunum ekki siður en þeir, sem yngri eru, en til þess 
að gera iðgjaldagreiðslu þeirra léttari, er ákveðið i 35. gr., að Lifeyrissjóður 
Islands og ellistyrktarsjóður greiði beint i sjóði sjúkrasamlaga iðgjöld gamal- 
menna, sem njóta ellilífeyris eða ellilauna.

Undanþegnir trvggingarskyldu eru allir þeir, sem í sjúkrahúsum dvelja 
vegna alvarlegra langvarandi veikinda, enda eiga þeir ekki heldur rétt til 
tryggingar. Um þá sjúklinga fer eftir lögum, er sett verða um ríkisframfærslu 
sjúkra manna og örkumla. Þeir, sem þannig dvelja i sjúkrahúsum eða hælum, 
þegar lögin koma til framkvæmda, koma því ekki inn i samlögin fyrr en 
dvöl þeirra er lokið í sjúkrahúsinu eða hælinu. Ef þeir siðar verða meðlimir 
samlags, greiðir samlagið þeim sjúkrahjálp þann tima, sem um getur í 31. gr., 
þó að um sama sjúkdóm sé að ræða og þann, er olli hælisvist þeirra áður. Eins 
er um þá menn, sem veikjast af sjúkdómum og rétt kunna að eiga á opinberu 
framfæri þeirra vegna, að þeir njóta sjúkrahjálpar frá samlagi sinu þann tima, 
sem um ræðir i 31. gr., áður en opinbert framfæri kemur til greina.

Um 29. gr.
Hér er í 1.—4. tölul. ákveðin lágmarkshjálp sú, er sjúkrasamlög skulu 

yeka, ei) þó er heimilt i kaupstöðum utan Reykjavíkur að ákveða í samþykkt- 
Uin lægri dagpeningagreiðslu en um ræðir i 4. tölu}. Hinsvegar er heimilt að 
ájíveða i samþyjkJktum viðtækari hjálp.

Biðíi,minn (€ mánuðir) samkv. siðustu mgr. telst frá þvi, að maður, sem 
réjtl á á tryggjjpgu, greiðir iðgjald sitt i fyrsta sinn, eða iðgjald er greitt fyrir 
hann samkvæmt 35. gr. Heimilt er þó að ákveða annan biðtíma j saipþykkÍUBl.

Um 31. gr.
Engifln getur notið þ,eirr.ar sjúkrahjálpar, er um ræðir i 29. gr., lengur en 32 

vikur á 12 mánuðum samfleytt, þótt um fleiri en einn sjúkdóm sé að ræða.



Hinsvegar á tryggður maður rétt til sjúkrahjálpar um þetta langan tíma sjálf- 
stætt fyrir sig og hvern einstakan fjölskyldumeðlim, sem með honum er trvggð- 
ur samkv. 30. gr. Sé um einn og sama sjúkdóm að ræða, er kostnaður þessi 
greiddur aðeins fjTÍr 26 vikur alls, þótt maðurinn gangi með hann árum saman. 
En hafi maður orðið albata af sjúkómi og fær aftur samskonar sjúkdóm (þ.
e. fyrri sjúkdómur tekur sig ekki upp aftur), þá reiknast sjúkrahjálpartimi 
hans sjálfstætt fyrir siðari sjúkdóminn.

Um 32. gr.
Þar eð samþykktir sjúkrasainlaga- mundu ekki ná staðfestingu ráðherra 

nema iðgjald væri ákveðið hæfilega liátt, miðað við skuldbindingarnar, en þær 
verða mismunandi fyrir sjúkrasainlögin, þvkir ekki ástæða til þess að ákveða 
lágmarksiðgjald í lögunum.

Um 35. gr.
Þar eð úthlutun úr lifeyrissjóði og ellstyrktarsjóðum mundi oft ekki 

fara fram í tæka tíð, miðað við gjalddaga þá, sem í samþykktum verða ákveðnir, 
yrði hentugast, að bæjar- og sveitarsjóðir greiddu iðgjöld gamalmenna, sem hér 
um ræðir, til bráðabirgða, gegn endurgreiðslu af ellilifeyri eða ellilaunum.

Um 37. gr.
Ef maður flytur úr einu sjúkrasamlagi í annað, er ekki rétt að hann 

þurfi að bíða fullan biðtíma eftir trvggingu i samlagi því, er hann flytur i, og 
heldur ekki rétt, að hann greiði i tveimur samlögum iðgjald fj'rir sama tíma. 
Hér er því gert ráð fyrir, að tr^ggingartiminn haldist óslitinn, ef hann greiðir 
iðgjöld til samlags þess, er hann flytur til, frá þeim tima, er réttur hans i 
fyrra samlaginu fellur niður. Þó verður hann að biða fullan biðtíma til þess 
að fá dagpeninga, hafi hann ekki liaft rétt til þeirra áður.

Uin 38. gr.
Oft er það, að maður, sem verður fyrir slysi, á rétt til slysabóta frá slysa- 

tryggingunni eða skaðabótaskyldum einstakling eða stofnun, sem sök á á slys- 
inu. Krefjist hann þá jafnframt styrks frá sjúkrasamlagi sínu, verður hann að 
framselja þvi rétt til sinn bótanna, þvi að ekki er ástæða til, að hann fái þær tví- 
greiddar. Eigi hann hinsvegar rétt á hærri bótum en þeim, sem samlagið veitir, 
eða fyrir annað tjón en það tryggir hann fyrir, á hann rétt á að fá það, sem um- 
fram er.

Um 39. gr.
Það mun vera langtíðast, að fastráðnir starfsmenn eru ekki látnir missa 

neins i af kaupgreiðslu, þótt þeir séu hálfan mánuð frá verki eða jafnvel leng- 
ur vegna veikinda. Þ^'kir því rétt að lögákveða þetta, svo að sama gangi yfir 
alla, og telst þá 7 daga biðtimi þeirra samkv. 4. tölul. 29. gr. frá þvi að þeir 
hættu að taka kaup.

Um 43. gr.
Þar eð nokkur hætta getur verið á því, að fámenn sjúkrasamlög komist 

i greiðsluþrot, ef óvenjulega mikil veikindi ber að hön<lum, getur orðið nauð-



synlegt, að til sé jöfnunarsjóður fyrir öll sjúkrasamlög landsins, sem hlaupið 
gæti undir bagga, þegar svo ber undir. Þess vegna er ríkisstjórninni veitt sú 
heimild, er um ræðir í greininni. Ástæðan til þess, að þessi tekjuöflunarleið 
var valin, er sú, að allri vinnu er samfara meiri eða minna sjúkdómahætta, 
og þykir þvi ekki ósanngjarnt, að vinnuveitendur leggi til þennan skerf til 
hinna almennu sjúkratrygginga.

IV. Um elli- og örorkutryggingar.

Um 4o. gr.
Eins og sjá má af 60. gr. skal halda lífeyrissjóðum embættismanna og 

barnakennara aðgreindum lijá Tryggingarstofnun rikisins, meðan þeir menn 
cru á lifi, sem rétt eiga til lifejTÍs úr sjóðnum, en að þeim tíma loknum, er 
ætlazt til, að eftirstöðvar sjóðanna renni til Lífeyrissjóðs Islands. Sama er að 
segja um ellistyrktarsjóði þá, sem nú eru til. Þeim er haldið aðgreindum, sbr. 
74. gr., meðan vöxtum þeirra er varið til ellilauna samkvæmt VI. kafla, en að 
þeim tima loknum renna þeir til lifeyrissjóðsins.

Um 47. gr.
Persónufrádráttur, sbr. 2. tölulið, er hér ákveðinn nokkuð lægri en sam- 

kvæmt tekju- og eignarskattslögunum nr. 6 1935. Er ástæðan til þess sú, að hér 
er ekki um að ræða skattgreiðslu, heldur iðgjaldagreiðslu i eigin þágu, og því 
nokkur ástæða til að miða við lægri frádrátt, enda hefði, að öðrum kosti, 
orðið að ákveða hundraðshlutann hærri.

Um 48. gr.
Þótt þeir, sem í greininni eru taldir, séu undanþegnir iðgjaldsgreiðslu, er 

ekkert því til fyrirstöðu, að þeir, sem í 2. og 3. tölulið eru taldir, greiði iðgjöld, 
ef þeir æskja þess. Um þá, sem í 1. og 4. tölulið eru taldir, er vart hugsanlegt 
að þeir hafi nokkra hagsmuni af iðgjaldagreiðslum.

Um 49. gr.
Hér er mönnum gefinn kostur á að fresta þvi, að fá ellilifeyri greiddan, 

gegn allmikilli hækkun á lífevrinum eftir að greiðslur bvrja. Mundi frestur 
einkum koma til greina hjá þeim mönnum, er enn hefðu nægilegar tekjur 
til framfæris sér fvrstu árin eftir að réttur þeirra til lífeyrisgreiðslna hefst.

Um 53. gr.
Hér er ákveðið, að menn geti notið elli- eða örorkulífeyris, þótt þeir hafi 

nokkrar aðrar tekjur samhliða. Einkum þykir rétt að veita öryrkjum hvatn- 
ingu til þess að afla sér sjálfir nokkurra tekna með vinnu sinni, sbr. 2. tölu- 
h'ð greinarinnar.

Um 54. gr.
Greinin miðar að þvi að samræma ákvæði þessa kafla um örorku við á- 

kvæði 2. kafla um örorkubætur slysatryggðra manna.



Um 55. gr.
Ef tryggður maður, sem öryrki verður vegna slvsa, á skaðabótarétt á hend- 

ur þeim, sem slysinu hefir valdið eða ábyrgð ber á því, á liann þess kost, sam- 
kvæmt þessari gr., að halda sjálfur skaðabótaréttinum, en missa þá jafnframt 
rétt til örorkubóta frá Lífeyrissjóði íslands að öllu eða nokkru leyti, eða af- 
sala skaðabótaréttinum til lifevrissjóðsins, gegn þvi að fá örorkubætur frá hon- 
um eftir reglum þessara laga.

Um 56. gr.
Þegar ákvörðuð er uppliæð lífeyris, verður að miða við það, hvar hinn 

tryggði hafði dvalið, er iðgjaldagreiðslur fóru fram og á hvaða tíma æfinnar 
hann dvaldi á hverjum stað. Rer þá einnig að sjálfsögðu að athuga, hvort nið- 
ur hafa fallið iðgjaldagreiðslur af hans hálfu um einhvern tima, og lækkar 
þá lífevrir hlutfallslega, ef svo hefir verið.

Um 60. gr.
Sjálfsagt þótti að láta þá embættismenn og barnakennara, sem unnið hafa 

sér rétt til lífeyris úr hinum sérstöku sjóðum, er i gr. getur, halda áfram ið- 
gjaldagreiðslum á sama hátt og áður og njóta sama réttar. Þó er þeim, sem 
yngri er en 40 ára, er lögin taka gildi, heimilað að trvggja sig hjá Lífeyris- 
sjóði íslands, ef þeir æskja þess. Öðru máli gegnir um þá, sem embætti fá eða 
barnakennarastöður, eftir að frv. þetta verður að lögum. Þeir verða trygg- 
ingarskvldir hjá Lifeyrissjóði Islands, með þeirri undantekningu, að þeir, sem 
eldri eru en 40 ára við gildistöku laganna, liafa rétt til þess að tryggja sig 
eftir sérlögunum.

V. Um atvinnuleysistrvggingar.

Um 61.— 66. gr.
Gert er ráð fyrir þvi, að félög daglaunamanna, sjómanna og önnur félög, 

sem mynduð eru innan sérstakra starfsgreina, stofni atvinnulevsissjóði innan 
félagsins. Eru þá þeir, sem iðgjöld greiða i atvinnuleysissjóðinn og rétt eiga 
til styrks samkvæmt lögunum, nefndir sjóðfélagar, en aðrir félagsmenn, sem 
iðgjöld greiða, stvrktarfélagar.

Um 70. gr.
Sökum þess, að atvinnuleysi er tiðast og tilfinnanlegast hjá ófaglærðum 

verkamönnum og sjómönnum, eru ákveðin mun hærri ríkissjóðs- og bæjar- 
framlög til atvinnulevsissjóða þeirra en til félaga faglærðra manna. Ef meðal- 
atvinnutekjur i ákveðinni starfsgrein fara fram úr 5000 kr. á ári, greiðist engin 
rikis- né bæjarframlög.



VI. kafli. Um ellilaun og örorkubætur.

Um 74. gr.
Fé ellistyrktarsjóðs ávaxtast nú i Söfnunarsjóði íslands, en rétt þykir að 

það flytjist i Lifeyrissjóð Islands og ávaxtist þar, ef það verður handbært.

Um 77. gr.
Upphæð sú, sem Lífeyrissjóður Islands leggur fram til ellilauna, miðast 

við framlag rikissjóðs til hans samkvæmt 76. gr. Astæðan til þess, að aðeins 
helmingur árlegra lífeyrisgreiðslna skal dragast frá árstillagi lífeyrissjóðsins, 
eftir að elli- og örorkulífeyrisgreiðslur hefjast beint til hins trvggða, er sú, að 
gert er ráð fyrir, að aðeins helmingur gamalmenna i landinu njóti ellilauna 
samkvæmt þessum kafla, og rennur þá helmingur árlegs ellilifeyris til annara 
gamalmenna og getur þess vegna ekki komið til frádráttar framlagi til elli- 
launa.

Fylgiskjal.

ALÞÝÐUTRYGGINGAR OG ALÞÝÐUHJÁLP í ÝMSUM NÁGRANNALÖNDUM.

Skýrsla sú, sem hér fer á eftir, er útdráttur úr bók,1) sem gefin var út af 
verkamálaskrifstofunni i Genf og fjallaði um alþjóða alþýðustyrki. Fjallar bókin 
um fjölda landa viðsvegar um heim.

ALMENNT UM ALÞÝÐUSTYRKI.

Alþýðustyrkir nefnast einu nafni fyrirskipanir og afskipti hins opinbera af 
málefnum alþýðu, sem fullnægja þeim tveim skilyrðum, að
a. tilgangur þeirra sé að tryggja eftirtaldar áhættur: 1. Slys við vinnu. 2. 

Vinnusjúkdóma. 3. Veikindi. 4. Fæðingar. 5. Örorku. 6. Elii. 7. Óverð- 
skuldað atvinnuleysi. 8. Fjölskylduábyrgð.

b. Stofnað sé til hennar fyrir stéttir þjóðfélagsins, sem selja starfskrafta sína 
öðrum einstaklingum og hafa lágar tekjur þrátt fyrir það, að þeir séu 
„sjálfs sin“ . Alþýðutrygging er sá alþýðustvrkur talinn, þegar vinnuþiggj- 
andi eða vinnuveitandi greiðir hluta af eða allan kostnað við trvgginguna. 
Alþýðuhjálp, þegar hið opinbera ber allan veg og vanda af þarafleiðandi 
kostnaði.

ALÞÝÐUSTYRKIR f DANMÖRKU.

Alþýðustyrkir í Danmörku skiptast eins og annarsstaðar i alþýðutryggingar 
og alþýðuhjálp.

Til alþýðutrygginga teljast eftirtaldar ráðstafanir: 1 . Slysatryggingin. 2.

1) International Survev  of  Social Services. ínternational L a bo ur Office. Studies and Report 
Series M. No 11. Geneva 1933.



Sjúkratryggingin. 3. örorkutryggingin. 4. Atvinnulevsistryggingin og 5. Lífeyris- 
trygging opinberra starfsmanna.

Alþýðuhjálp er aftur á móti: 1. Almenni lifeyrisstyrkurinn. 2. Styrkir veittir 
samkv. barnalöggjöfinni. 3. Styrkir veittir samkv. sjúkralöggjöfinni og við 
fæðingar. 4. Styrkir úr hjálparsjóði sveitarfélaga og 5. Styrkir til fátækra- 
framfærslu. T il alþýðuhjálpar eru einnig taldir alþýðubústaðirnir og sumarfri 
verkafólks með fullu kaupi, þó svo, að slíkt valdi hinu opinbera ekki alltaf 
fjárútláta.

A. Alþýðutryggingar.
I. Slysatrygging.

Slysatryggingar eru fyrirskipaðar samkv. lögum og ná til flestallra þeirra, 
er hjá öðrum vinna, og eru aðeins undanteknir þeir, er skamman tima vinna 
við heimilisstörf. Iðgjaldaskyldan hvílir hjá atvinnurekendum, en rikið greiðir 
fyrir yfirumsjón með tryggingunum. Atvinnurekendur mega tryggja sig 
hjá slysatryggingunni, hafi þeir ekki hærri árstekjur en sem nema 2400 kr. i 
höfuðstaðnum, 2100 kr. i öðrum borgum og 1800 kr. annarsstaðar. Greiðir rikið 
einnig tvo fimmtu hluta af iðgjöldum þeirra, er hjá atvinnurekendum vinna, 
sem ekki hafa hærri tekjur en því nemur, og i sérstökum tilfellum hluta af ið- 
gjöldunum, eða jafnvel þau öll. Sjúkrakostnaður greiðist allur, þegar slys ber 
að höndum, að svo miklu leyti, sem hann er ekki greiddur i sjúkratryggingunni, 
ennfremur dagpeningar, eftir þvi hve lengi stendur á bata, eða eftir því hve 
mikinn orkumissi sá slasaði hlýtur. Tryggingarnar eru keyptar í ýmsum trygg- 
ingarsjóðum, sem samþykktir eru af rikinu.

n. Sjúkratrygging.
Sjúkratryggingar eru frjálsar1) öllum eignalausum mönnum, og er eigna- 

leysi bundið við visst hámark tekna eða eigna. Sjúkratryggingarnar greiðast af 
ríkissjóði og hinum tryggðu.

Greiðslur fara fram i borgun sjúkrakostnaðar og i greiðslu dagpeninga.
Sjúkratryggingarnar eru keyptar hjá sjúkrasjóðum, sem bundnir eru við 

visst hérað. Þeir stjórna sér sjálfir, en eru undir eftirliti hins opinbera og verða 
að uppfylla þau skilyrði, sem sett eru í sjúkratryggingarlögunum. Mestur hluti 
þeirra er saman um endurtryggingu.

III. örorkutrygging.
Örorkutryggingar eru frjálsar, en bundnar sömu skilyrðum og sjúkratrygg- 

ingar. 1 báðar tryggingarnar er hægt að taka meðlimi, sem ekki eru eignalausir, 
en þá verða þeir að greiða viðbótargjald, sem er þrisvar sinnum hærra en iðgjald 
eignalauss manns. Kostnaður við örorkutrygginguna greiðist af meðlimum, at- 
vinnurekendum og hinu opinbera. Örorkutrvggingin greiðir sjúkraköstnað, 
sem stofnað er til í þeim tilgangi að minnka orkutap, og lífeyri eftir þvi, hve 
mikið orkutap hins tryggða er.

1) Á þessu hefir orðið breyting siðar, sbr. greinargerð fy rir sjúkratryggingum.



IV. Atvinnuleysistrygging.
Atvinnuleysistryggingar eru að nafninu til frjálsar og einnig bundnar við 

visst hámark tekna eða eigna, sem þó er nokkuð liærra en í hinum tveim trygg- 
ingunum. í raun og veru eru þó atvinnulevsistryggingarnar skvldutryggingar, 
af þvi að allir meðlimir verklýðsfélaganna eru skuldbundnir að tryggja sig. At- 
vinnuleysistryggingar eru með þrennu móti, eða í atvinnuleysissjóðum, sem eru 
í sambandi við verklýðsfélögin, kreppusjóð, sem er nokkurskonar varasjóður 
liins fyrrnefnda og hinum þjóðlega atvinnuleysissjóði, sem myndaður er með 
tillögum atvinnurekenda.

Atvinnuleysissjóður tryggir gegn hinu venjulega atvinnuleysi, kreppusjóður 
er til styrktar þeim atvinnuleysingjum, sem þegar liafa að fullu notið styrks 
úr atvinnuleysissjóði, en enn eru atvinnulausir, en hinn þjóðlegi atvinnulevsis- 
sjóður stendur fyrir lánveitingum til atvinnulevsissjóða og getur veitt fé til at- 
vinnubótavinnu og til menntunar atvinnuleysingjum.

Iðgjöld til sjóða þessara eru greidd af hinum trvggðu atvinnurekendum og 
hinu opinbera, eftir vissum reglum.

Styrkir eru veittir til kennslu og atvinnubóta, til atvinnuleysingja til flutn- 
inga milli atvinnusvæða.

Æðsta stjórn þessara mála hvílir hjá lilutaðeigandi ráðherra,

Lifeyrissjóður opinberra starfsmanna nær til starfsmanna við rikisrekstur, 
svo sem járnbrauta og póstmála. Tryggingar þessar eru skyldutryggingar og 
greiðast að mestu með frádrætti af launum starfsmannanna, en að nokkru leyti 
af hinu opinbera.

Til þess að gefa vfirlit vfir það, hve viðtækar þessar trvggingar eru, þvkir 
rétt að skýra frá fjölda hinna trvggðu i hverri grein trygginganna fyrir sig.

A f 3268 þús. íbúum voru 1. febrúar 1921 1348 þús. vinnandi, en i hinuin 
ýmsu tryggingum voru tryggðir 31. desember 1930:

I lifeyristryggingunni eru allir starfsmenn hins opinbera.
Þess ber að gæta, að ekki er til þess ætlazt af alþýðutryggingum, að þær 

nái til allra starfandi manna i þjóðfélaginu, heldur aðeins til þeirra, er svo 
lágar tekjur hafa, að ekki er gerlegt fyrir þá að trvggja sig sjálfir.

Því er sú tala starfandi manna, er áður var greind, tæplega sambærileg við 
tölu hinna trvggðu, en til frekari upplýsinga má geta þess, að tala þeirra manna, 
sem hjá öðrum unnu, nam því sem næst 882000, en þar eru ekki þeir meðtaldir, 
sem unnu að svonefndum frjálsum störfum, né heldur þeir, sem ekki er kunn- 
ugt um, hverja atvinnu stunduðu. Það mun þvi láta nærri, að slysatryggingin 
nái til allra þeirra, er til var ætlazt. Hvað sjúkra- og örorkutryggingu snertir, þá 
eru hinar háu tölur þar skiljanlegar, þvi þar er talið með skvldulið hinna tryggðu

V. Lífeyrissjóður starfsmanna við opinberan rekstur.

I slysatryggingu .........
-  sjúkratryggingu ----
-  örorkutrvggingu . . . .
-  atvinnuleysistryggingu

940000
1753000
1551000
344000



verkamanna, en atvinnuleysistryggingin, sem er fámennust, mun þó ná til flest- 
allra, sem þörf hafa á slikri tryggingu, en það er vitað, að mjög skiptir þar í 
tvö horn um áhættu, enda ýmsar atvinnugreinar, þar sem atvinnuleysisliættan 
er litil eða engin.

VI. Kostnaður við tryggingarnar.
Það er hægt að reikna út kostnaðinn við trvggingarnar frá tveimur sjónar- 

miðum. Annað er það, að telja saman upphæðir þær, sem greiðast til alþýðu, 
en hitt, að telja saman þau iðgjöld og slyrki, sem greiddir eru til hinna ýmsu 
tryggingarstofnana; munu hér fyrst verða taldar þær upphæðir, er greiddar voru 
til alþýðu árið 1929.

Greitt hinum tryggðu af hinum ýmsu trvggingum árið 1929:
1. Slysatryggingin ......................................  6846 þús. kr.
2. Sjúkratryggingin ....................................  45473 —  —
3. Örorkutryggingin ................................... 16232 —  — x)
4. Atvinnuleysistryggingin .........................  26304 —  —
5. Lífeyristr. opinberra starfsmanna .........  13224 —  —

Samtals 108079 þús. kr.

Þessi upphæð er því sá eiginlegi kostnaður við alþýðutryggingarnar í Dan- 
mörku árið 1929.

Ef reynt er að gera sér ljóst, hverjir aðilar það eru, sem þennan kostnað 
greiða, verður að nota aðra leið, eða reikna út hinar árlegu greiðslur þeirra til 
tryggingarstofnananna, en þær verða ekki jafnháar greiðslum til hinna tryggðu. 
Þrir flokkar aðilja standa að greiðslu iðgjaldanna, en það eru: riki og sveitar- 
félög, hinir tryggðu og atvinnurekendur. Hin tilgreindu ár voru greiðslur þeirra 
sem hér segir:

Kikis- og Iðgjöld hinna Iðgjöld atvinnu- 

sveitarstyrkur tryggðu rckcnda
Tegund trygginga (i þús. kr.) (i þús. kr.) (i þús. kr.)

1. Slysatrygging ..........................  1070 „ 9098
2. Sjúkratrygging ........................  11693 30811 „
3. Örorkutrygging ....................... 6770 6230 3718
4. Atvinnuleysistrygging .............  10648 18497 1701
5. Lífeyristr. starfsm. ríkisins . . . .  13224 „

Samtals 30181 55538 14517
13224

A f þeim, er kostnaðinn bera beint, greiða hinir tryggðu mest, svo hið opin- 
bera og minnst atvinnurekendur.

Auk þessara tekna eru vaxtatekjur og aðrar, sem ekki verður skipt milli 
liinna einstöku gjaldenda.

Að lokum skal gerð tilraun til þess að gera sér grein fvrir hinni áætluðu 
trvggingarhættu við liverja af þessum tryggingum. Munu þvi vefða reiknaðar 
út ársgreiðslur á hvern hinna tryggðu í öllum trvggingunum, að undantekinni 
lifeyrístryggingunni, en þar er oss ekki kunnugt um fjölda hinna trvggðu.

1) Tölurnar, sem fyrir hendi voru, eru ekki fyrir sama ár, heldur fyrir árin 1929, 1930 og 1931.



Aíþýðntryggmgar í Danmörku:
Fjöldi hiniva (ireiðslur vejjnu (Ireiðsla fyrir

Tej'und ti-ygginga trygf'ðu hinna tryf;gðii livern meðlim

1. Slysatrygging ..........  940000 10168 þús. kr. 10,82 kr.
2. Sjúkratrygging .........  1753000 42504 — —  ’ 24,25 —
3. Örorkutrygging ......  1551000 16718 —  —  10,79 —
4. Atvinnuleysistr........... 344000 30846 —  — 89,67 —

ÞaS sést, að greiðslur fyrir hvern einstakling eru langhæstar i atvinnuleysis- 
tryggingunni, og svo i sjúkratryggingunni, enda þar, að því er virðist, mest á- 
hætta, en eins og fyrr greinir hafa sjúkra- og örorkutryggingin þá sérstöðu, að 
með tryggðum er oft talið skyldulið, og því virðast greiðslur þar á einstakling 
lægri en þær i raun réttri eru.

B. Alþýðuhjálp.

Hinn almenna lifeyrisstyrk i Danmörku mætti telja til trygginga. en þar eð 
greiðslur állár konla fíá  hirra opinbera, hlýtur hann að teljast til styrkja.
1. Greiðslur úr hinum almenna lifeyrissjóði fá allir danskir borgarar, sem 

uppfylla viss skilyrði, þegar þeir verða fullra 65 ára. Þó er leyfilegt að 
greiða lifeyri fyrr, eða þegar lifeyrismaður verður 62 ára.

Greiðslurnar eru bundnar þvi skilyrði, að tekjur stvrkþega fari ekki 
fram úr vissu marki og að hann hafi verið siðustu fimin árin heimilisfastur 
i Danmörku, hafi ekki þegið sveitarstyrk og hafi óskert mannorð. Upphæð 
styrkjarins fer eftir þvi, hvernig heimilishagir eru.

2. Til barnaheimila greiddi rikissjóðurinn danski fjárhagsárið 1930- 1931 
4540 þús. kr., og sveitarfélög greiddu fjárhagsárið 1929— 1930 782 þús. kr. 
Greiðsla til hjálpaf munaðar- og föðurleysingjum nam árið 1930— 1931 2202

þús. kr.
Auk þess, sem hér er talið, eru ýmsir aðrir styrkir greiddir til handa börn- 

um, sem óhægar aðstæður eiga, svo sem máltíðir handa skólabörnum, sumar- 
dvöl uppi í sveit, og ýmsar öryggisráðstafanir fyrir tökubörn, óskilgetin börn
o. s. frv., en engar upplýsingar eru fyrir hendi um kostnað þann, sem hið opin- 
bera hefir af þessum styrkjum.

Yeittur er sjúkra- og inæðrastyrkur fyrir fátæklinga, þar sem sjúkratrygg- 
ingar ná ekki til. Ekki verður greinilega séð, hver kostnaður af öllu þessu leiðir, 
en- upplýsingar eru fyrir hendi um nokkrar greinar sjúkrastyrkja.

Eftirfarandi tafla gefur yfirlit yfir þennan kostnað fvrir fjárhagsárið 
1930— 31.

Kostnaður samkv. berklalögunum .....................  4639 þús. kr.
—  —  farsóttarlögunum ....................... 1979 —  —
—  # —  geðveikralögunum ....................  13926x) — —

Styrkur til vanaðra .................................................  2279 —  —

Samtals 22823 þús. kr.
1) Hluti sveitarfélagaana, sem nemur 6620 þús. kr., er fram lög árið 1928— 1929.



Til fátækraframfærslu var veitt sama ár úr lijálparsj. sveitarfél. 17291 þús. kr.
og til sveitarómaga .................................................................... 39000 —  —

Samtals 56291 þús. kr.
Auk þessa ber útgerðarmönnum að styrkja særða skipverja auk hinnar 

reglulegu slysatryggingar.
Telja má einnig til alþýðustyrkja alþýðubústaði rikisins og fyrirskipanir 

um sumarfrí með fullu kaupi, sem ná til mjög mikils hluta alþýðu, eða árið 1930 
til 110 þús. verkamanna.

Ef gera á nú tilraun til þess að reikna saman kostnað við alþýðutryggingar 
og alþýðustyrki i Danmörku, verður að gera sér það ljóst, að með þeim tölum, 
sem hér á undan eru nefndar, eru alls ekki fulltalin öll þau hlunnindi, sem al- 
þýða nýtur. Við athugun verður því að gæta allrar varúðar.

Sérstaklega hættulegt getur það orðið að fara að bera þessi hlunnindi sam- 
an við álíka hjálp í öðrum löndum, og er þar margs að gæta. Þó svo að allir 
beinir styrkir væru taldir saman og reiknað út, hve miklu þeir nemi á hvern 
íbúa, þá þarf shkt ekki að gefa neinar upplýsingar um hag alþýðu, borið sam- 
an við önnur lönd. Launakjör geta verið mismunandi, og f>ví ekki þörf á jafn- 
miklum styrkjum. Verðmæti peninganna er í flestum löndum misjafnt, og þarf 
aðeins að benda á hinn gifurlega mismun á verkakaupi i Ameriku og í Evrópu, 
sem að miklum mun aðeins er i orði, en ekki á borði, þvi iifsviðurværi er svo 
ólíkt i þeim tveimur álfum.

Við notkun þess samdráttar, sem hér fer á eftir, ber þvi að gæta fyllstu
varúðar.

Alþýðutrvggingar og alþýðustyrkir: þlls kr

1. Slysatrygging .......................................................  6846
2. Sjúkratrygging .................................................. 40274
3. Örorkutrygging ................................................ 15276
4. Atvinnuleysistrygging ..........................................  24423
5. Lífeyristrygging opinberra starfsmanna .............. 13224

Tryggingargreiðsiur samtals 100043
6. Almennur lifeyrjsstyrkur ....................................  60708
7. Kostnaður vegna barnalaga................................... 7524
8. Sjúkra- og mæðrastyrkur ................................... 22823
9. Fátækrastyrkur .....................................................  56291

Samtals 147346

ALÞÝÐUSTYRKIR í SVÍÞJÓÐ.

Sviar munu vera sú Norðurlandaþjóðin, sem bezt hefir skipulagt alþýðu- 
styrki hjá sér, enda er þar mestur iðnaður og því brýnust þörfiij- Eru þar ajl- 
viðtækar slysatrjggingar, sjúkratryggingar, örorku- og elliffyggingar og at- 
vinnuleysistryggingar.

Aíþýðuhjáip er þar allmikil og tekur þar við, sem tryggÍHgarnar hætta.
Yeitir þið opinbera á þann hátt mikjð fé ti} barnaverndunar, sjújtrafrjálpar,



skóla fyrir vönuð börn, drvkkjumannahæla, atvinnuleysisstyrkja og atvinnu- 
bóta og fátækraframfærslu.

Með lögum er réttur skipverja, sem veikir verða, tr\Tggður, alþýðubú- 
staðir styrktir, fjölskylduuppbót veitt til starfsmanna lúns opinbera, og verka- 
mönnum veitt sumarfri með fullu kaupi. Munum vér nú fyrst athuga alþýðu- 
tryggingarnar.

A. Alþýðutryggingar.
I. Slysatrygging.

Slysatrygging var fyrst fyrirskipuð með lögum árið 1901, en hefir verið 
breytt og fullkomnuð á ýmsa lund síðan. Lögin mæla svo fyrir, að atvinnu- 
rekendum sé skylt að tryggja ábyrgð sína, en sú ábyrgð nær til allra starfs- 
manna þeirra.

Þær undantekningar eru þó gerðar, sem hér segir:
a. Starfsmenn, sem vinna á heimilum sinum eða eiga frjálsar hendur um völ

á vinnustöðvum sinum.
b. Meðlimir fjölskyldu atvinnurekanda, sem búa hjá honum, með þeim for-

sendum, að þeir starfi aðeins fyrir hann.
c. Verkamenn, sem aðeins um stundarsakir vinna lijá mönnum, sem annars

veita enga atvinnu.
Vinnurekendur eru skyldugir að tryggja hjá tryggingarfélagi rikisins eða 

samábjrgðartrj'ggingarfélögum atvinnurekenda. Starfsmenn ríkisins eru ekki 
tryggðir sérstaklega, en ríkinu ber skylda að standa strauin af þeim kostnaði, 
sem ella hefði verið greiddur af tryggingarfélögunum.

Æðsta úrskurðarvald í málum, sem slysatryggingar snerta, hvílir hjá trygg- 
ingarráði rikisins.

Tryggingarfélögin mega tryggja verkamenn, sem ekki falla undir lögin, 
og sömuleiðis tryggja gegn sljsum, sem ekki hljótast við vinnu, en aðeins atvinnu- 
rekendur geta samið um slíkar tryggingar.

Kostnaðurinn við tryggingarnar greiðist eingöngu af vinnuveitendum.
Þeir vinnurekendur, sem ekki tryggja starfsfólk sitt hjá tryggingarfélagi 

ríkisins, greiða gjald til þess, sem notað er til þess að standa straum af rekstrar- 
kostnaðinum.

Tryggingarnar ná til slysa við vinnu og á leið til og frá vinnu, sömuleiðis 
til nokkurra tegunda vinnusjúkdóma.

Tryggingarnar greiða allan sjúkrakostnað, er af slysi hlýzt frá degi þeim, er 
það bar að höndum, og þar til bati er fenginn.

Ef um skammvinnt vinnutap er að ræða, en sá slasaði tefst meira en þrjá 
daga frá vinnu sinni, og orkutap er meira en 25%, eru greiddir dagpeningar, 
sem fara eftir því, hve háar tekjur sá slasaði hafði á ári, eða úr 1.00 kr. fyrir 
tekjuflokk undir 675.00 kr. upp i 5.50 kr. fyrir tekjuflokk yfir 2835.00 kr. Ef 
um langvinnt vinnutap er að ræða, hljóta þeir slösuðu lifeyri. Fyrir fullkomið 
orkutap greiðast % hlutar árstekna þess slasaða, sem þó má ekki vera meira 
en 3000 kr., og ekki minna en 450 kr. E f um minna orkutap er að ræða, greiðist 
hlutfallslega lægri lífeyrir. Ef dauði hlýzt af slysinu, er greiddur útfararkostn-



aður, og styrkur til fjölskyldunnar, sem er mismunandi hár. eftir þvi hvernig 
heimilishagir eru.

F jr ir  fiskiðnaðinn gilda sérstök lög. Trvggð eru öll slys, sem að höndum 
ber við vinnu eða utan vinnu, og geta allir sænskir þegnar, sem i Svíþjóð dvelja, 
trjggt sig, ef þeir lifa aðallega á fiskveiðum.

Sjóður þessi er undir stjórn tryggingarsjóðs rikisins. Iðgjöld meðlima eru 
frá 6 kr. upp í 10 kr. á ári, eftir því hve háar tekjur sá tryggði hefir. Greiðsl- 
urnar eru hinar sömu og hjá hinum almennu slysatryggingum, en dagpeningar 
eru ákveðnir frá 1.10 kr. upp í 2.20 kr., eftir árstekjum.

II. Sjúkratrygging.
Sjúkratrygging er frjáls i Sviþjóð, en var skipulögð með lagaboði 

1910, og hefir siðar orðið fyrir alliniklum breytingum, siðast árið 1931. Þær 
breytingar, sem þá voru gerðar, liefir ekki unnizt timi til að athuga, svo að 
þær eru ekki með i yfirlitinu. Lögin mæla ekki fyrir um neina takmörkun á 
þátttöku í tryggingunum, en enginn má vera i fleirum en einum tryggingar- 
sjóði, og ekki teljast þeir sjóðir til sjúkrasjóða, sem aðeins greiða útfarar- 
kostnað.

Strangar reglur um, að ekki megi vísa mönnum úr tryggingunum, tryggja 
rétt alþýðu.

Sjúkrasjóðir þurfa ekki að vera skrásettir, en skrásettir sjóðir njóta sér- 
stakra hlunninda, ef reglur þeirra eru i samræmi við lögin um sjúkratryggingar.

Meðlimir geta verið minnst 100 í venjulegum sjúkrasjóðum, en 500 í svo- 
kölluðum framhaldssjúkrasjóðum. í einstökum fámennum héruðum i Norður- 
Svíþjóð geta þessar tölur þó verið 25 og 200.

Hinir svonefndu framlialdssjúkrasjóðir tryggja meðlimi hinna almennu 
tryggingarsjóða fyrir sjúkleik, sem verður svo langvinnur, að hinum almennu 
sjúkrasjóðum ber ekki að greiða frekari styrk

Greiðslur i sjúkrasjóðina eru með þrennu móti. Stærsti liðurinn eru ið- 
gjöld meðlima, sem eru jafnhá fyrir alla, nema ef svið trygginganna er mismun- 
andi. Er hinum tryggðu þannig skipt í trvggingarflokka, og hafa þeir þá mis- 
munandi miklar kröfur á hendur sjúkrasjóðanna, en greiða líka mismunandi 
há iðgjöld.

Ekki eru nein ákvæði i lögum um tillag atvinnuveitenda til þessara sjóða, 
en þó eru þau nokkur, og þá frjáls.

Ríkið greiðir allriflegan stvrk, sem fer eftir fjölda meðlima, sjúkradaga og 
styrkgreiðslna livers sjóðs um sig. Sérstakur styrkur er vegna fæðinga.

Sveitarfélögin greiða mörg styrk til sjúkrasjóða, sem þó er af frjálsum 
vilja. Aðrar tekjur sjóðanna eru aðallega vextir af eignum þeirra.

Sjúkrastyrkurinn verður að minnsta kosti að nema dvöl á sjúkrahúsi, lækn- 
ishjálp og meðulum, eða 90 aurum í dagpeninga.

I hinum almennu sjúkrasjóðum verður sjúkrastvrkurinn að greiðast að 
minnsta kosti i 90 daga á ári, en í framhaldssjúkrasjóðunum i 180 daga.

Ótiltekið er um uppliæð fæðingarstyrks, en ríkið greiðir aðeins styrk, ef 
dagpeningarnir nema 90 aurum. Styrkurinn verður að greiðast að minnsta



kosti i hálfan mánuð, en aðeins til meðlima, sem hafa verið 270 daga i 
tryggingunum.

Útfararstyrkur má ekki nema meiru en 500 kr. Einstaka sjúkrasjóðir 
greiða styrk til meðlima sinna, ef þeir þurfa að fara sér til heilsubótar eða þurfa 
á heimahjúkrun að halda.

III. örorku- og ellitrygging.
Örorku- og ellitryggingin er skyldutrygging, og byggist á lögum frá 1913, 

sem oft hefir verið breytt, og síðast 1927.
Tryggingarskyldan hvilir á öllum sænskum borgurum milli 16 og 66 ára 

aldurs. Þó eru undanteknir þeir starfsmenn hins opinbera eða opinberra stofn- 
ana, sem annarsstaðar eru tryggðir fyrir slíkum áhættum. Þó er öllum leyfilegt 
að kaupa viðbótartryggingu allt að 69 ára aldri.

Lægstu iðgjöld fyrir nokkurn tryggðan er 3 kr. á ári, sem svo hækkar upp í 
33 kr. fyrir menn með yfir 10000 kr. tekjur. Undanteknir trvggingarskyldu eru 
þeir, sem tapað hafa starfskröftum sinum, en teljast þó til trvgginganna, og 
greiðir rikið %  hluta af lifeyri þeirra, en sveitar- og bæjarfélögin afganginn. 
Hið opinbera greiðir ennfremur kostnaðinn við stjórn þessara stofnana.

Rétt til lífeyris, sem byggist á skvlduiðgjöldum, fá allir, sem iðgjöld greiða, 
þegar þeir verða 67 ára að aldri, eða þegar þeir verða að staðaldri óstarfhæfir. 
Lífeyririnn er reiknaður út af samanlögðum iðgjöldum, og nemur mismunandi 
hlutum af þeim, eftir þvi á hvaða aldri hinn tryggði fór að greiða iðgjöld.

Lifeyrir, sem ríkið greiðir starfskraftalausum mönnum, er bundinn við það, 
að tekjur hans séu ekki yfir 425 kr. á ári, ef um karlmann ræðir, 400 kr. ef kven- 
maður á i hlut. Upphæð lifeyrisins fer eftir því, hve miklar tekjur lifeyrismaður 
annars hefir, en nemur aldrei meiru en 225 kr. fyrir karlmann, 210 kr. fyrir 
kvenmann, að viðbættum styrk vegna skylduómaga.

Hinar frjálsu lífeyristryggingar eru mismunandi að upphæð, og leggur 
rikið félögunum til styrk.

Þeir, sem fyrir slysum verða, fá fria læknishjálp, ef ætla má, að á þann 
veg verði komizt hjá fullkomnu orkutapi.

IV. Atvinnuleysistryggingar.
1 Svíþjóð eru ekki til nein lög um atvinnulevsistryggingar, en verkalýðs- 

félögin hafa stofnað til sjóða með þeim tilgangi. Meðlimir i þeim sjóðum eru 
allir verkalýðsfélagar. Sum félög hafa ekki stofnað neinn sérstakan sjóð og 
greiðist styrkurinn þá beint úr félagssjóði.

Kvaðir á meðlimum þessara sjóða nema 10— 60 aurum á mann á viku. 
Styrkurinn er aðeins veittur, ef hinn atvinnulausi hefir verið meðlimur nokkurn 
tima og hafi greitt vissan fjölda iðgjalda. Styrkir eru greiddir eftir einnar eða 
tveggja vikna atvinnuleysi og greiðast i 1 til 4 inánuði á ári. Upphæðin nemur 
1— 3 kr. á dag.



V. Tryggingar starfsmanna við opinberan rekstur.
(rikisjárnbrautir, ritsíma, talsíma, póst- og aflstöðvar).

Þess hefir áður verið getið, að starfsmenn við ríkisrekstur eru ekki allir 
tryggðir í hinuin almennu örorku- og ellitryggingum. Fyrir þá starfsmenn eru 
stofnaðir sjóðir, sem hafa sama starfssvið og hinar almennu örorku- og elli- 
tryggingar, og uppfylla að nokkru starf slvsa- og sjúkratrygginganna. Fyrir 
hverja stjórnardeild er sjóður, og tryggir liann þá starfsmenn, sem undir þá 
deild heyra. Þetta nær þó aðeins til sjálfstæðs rekstrar ríkisins. Kostnaðurinn 
við tryggingarnar greiðist af hinum trvggða, en rikið leggur líka sinn skerf til.

Sveitar- og bæjarfélögin hafa einnig trvggingar fyrir sína starfsmenn, en þær 
eru eiginlega viðbótartrvggingar við hinar almennu örorku- og lífeyristryggingar.

Annars eru upplýsingar um trvggingar þessar af skornum skammti, og þvi 
ekki gerlegt að greina nánar frá þeim.

Nú hefir verið greint frá helztu atriðum viðvikjandi fyrirkomulagi trygging- 
anna, og væri því rétt að athuga, hversu viðtækar þær eru.

Árið 1930 voru íbúar Sviþjóðar 6142 þús. Þar af starfandi 3100 þús. Laun- 
aðir starfsmenn voru 349 þús., en verkamenn 1395 þús., eða samtals 1744 þús. 
I hverri hinna 4 aðalgreina trygginganna var meðlimafjöldinn sem hér segir:

A f þessum fjórum tryggingargreinum ná slvsatryggingarnar og örorku- og 
ellitryggingarnar til flests fólks, enda má gera ráð fyrir, að þær trvggingar séu 
að því Ieyti fullkomnar, að þær nái til allra —  eða því sem næst —  þeirra, sem 
slíkra tryggiriga þurfa með, þar sem þær eru skvldutryggingar.

Sjúkratryggingin nær að vísu til allmikils hluta þjóðarinnar, en þó ekki 
likt þvi til allra, sem sjúkraáhættu bera; af þeirri rúmu milljón, sem tryggðir 
eru, er 383 þús., eða rúmur þriðjungur, konur, og sést þá greinilega, að 
tryggingarnar eru ekki svo víðtækar sem skyldi, enda ber skýrsla sú um sjúkra- 
stjTki, sem hér kemur á eftir, þess greinilega vott,

Atvinnuleysistryggingarnar eru fámennastar, enda engin lagafyrirmæli um 
þau, né styrkur veittur þeim.

Tala hinna tryggðu gefur okkur að visu hugmynd um það, hversu vitt 
tryggingarnar ná, þ. e. a. s. hversu mikill hluti þjóðarinnar er þeirra aðnjótandi, 
en hún veitir engar upplýsingar um það, að hve miklu leyti þær hafa létt á- 
byrgðinni af einstaklingunum. Það mun erfitt að gera sér grein fyrir því, hve 
sú ábyrgð er mikil, og einnig varhugavert að reyna að draga þar álvktanir af 
annara þjóða tryggingum, en ekkert er því til fyrirstöðu. að athuga, hve miklu 
greiðslur trj’gginganna námu að meðaltali á hvern tryggðan.

VI. Athugasemdir,

I slysatryggingunni...............
- sjúkratryggingunni ...........
- örorku- og ellitryggingunni
- atvinnuleysistryggingunni .

1563 þús, 
1017 —  
4246 — 
323 —



Árið 1930 greiddu tryggingarfélögin styrk til hinna tryggðu sem hér segir:
(ireiösla á hvt*rn

Tcgund tryj'j'inga Þús. kr. Tala nieðliina nieAliii) (í kr.)

Sljsatrjgging ...................... 12230 1563000 „
Sjúkratrygging ..................  25735 1017000 25.30
Örorku- og ellitrygging . . . .  62806 1246000 14.79
Atvinnuleysistrygging .......  3315 323000 10.26

Ekki er útreiknaður liluti á livern meðlim i slysatryggingunni, af því að upp- 
lýsingar um greiðslu annara tryggingarstofnana en slysatryggingar ríkisins eru 
ekki fyrir hendi, en ekki er kunnugt uni, hversu marga eða hversu mikinn hluta 
allra trvggðra sú stofnun tryggir.

A f þessum tölum má að nokkru ráða kostnaðinn við að standa straum af 
tryggingunum það árið, en þær gefa litlar eða engar upplýsingar um það, hversu 
mikil sé tryggingaráhættan, þ. e. a. s. hversu miklar kröfur hinn komandi tími 
muni gera til trygginganna.

Um það má fá nokkra hugmynd með þvi móti að reikna út, hve miklu 
lekjur stofnananna vegna meðlima sinna námu á hvern einstakan. Sama ár 
og áður getur voru þessar tekjur sem bér segir:

Ti’gund trygi'ingn TeUjur trygginganna TeUjur ;i livcrn mcðliin

SlysatrjTgging ........................ 12823 þús. kr. „
Sjúkratrvgging....................  28164 —  —  27.69 kr.
Örorku- og ellitrygging.......  84148 —  - 19.82 —
Atvinnuleysistrygging .........  „  —  —  „ —

Hér er ekki hægt að reikna hluta þennan út fyrir slysatrygginguna frekar 
en áður, og engar upplýsingar eru fyrir liendi um iðgjöld til atvinnuleysistrygg- 
inga, nema vitað er, að þau nema frá 5.20— 31.20 kr. á meðlim á ári, sam- 
kvæmt því, er fvrr sagði.

B. Alþýðuhjálp.

Áður hafa verið taldir helztu liðir alþýðuhjálpar, og skal nú að nokkru gerð 
grein fyrir þeim.

I. Barnastyrkir.
Samkvæmt fátækralögunum ber sveitar- og bæjarfélögunum að veita sér- 

hverju barni, sem ekki getur hlotið þá aðstoð á annan hátt, framfærslu, umönn- 
un og menntun. Yfirstjórn þessara mála er í höndum barnaverndarnefndar. 
Mæla lög nákvæmlega fyrir um, með hverju móti börnin skuli liljóta þá aðstoð, 
og hvaða rétt börnin eða foreldrar þeirra liafa eða hafa ekki.

Sérstakar fyrirskipanir gilda um blind og vönuð börn.

II. Sjúkrastyrkir.
Hið opinbera veitir styrki til eftirtaldra sjúkrahúsa:
1. Almennra sjúkrahúsa.
2. Sjúkrahúsa fyrir kynferðissjúkdóma.



3. Sjúkrahúsa fyrir krypplinga.
4. Geðveikraspitala.
5. Berklaspitala.
6. Farsóttahúsa.
7. Heimila fyrir ólæknandi sjúklinga.
8. Holdsveikraspítala.
Þar að auki er veittur sjúkrastyrkur til fátæklinga, sem ekki ná til sjúkra- 

húsa. Ríki og bæjarfélög kosta einnig heimili fyrir ofdrykkjumenn, og eru 8 
slík heimili i Sviþjóð.

III. Styrkir vegna atvinnuleysis.
Atvinnuleysisstyrkur er ekki lagalegur réttur hins atvinnulausa og er á- 

kveðinn við rannsókn hvers sérstaks tilfellis. Styrkurinn er aðeins veittur, ef 
eftirtöld skilyrði eru fyrir hendi:
a. að sá atvinnulausi sé fullra 15 ára að aldri,
b. _ að hann sé fær til vinnu i iðn sinni,
c. að hann hafi ekki hlotið fátækrastyrk síðustu 6 mánuðina,
d. að hann hafi leitazt fyrir um vinnu hjá opinberri vinnuskrifstofu,
e. að hann hafi óverðskuldað verið atvinnulaus í eina viku, og að hann sé

hjálparþurfi.
Styrkurinn er aðallega innifalinn i atvinnubótavinnu, sem stofnað er til 

annaðhvort af ríkinu eða sveitar- eða bæjarfélögunum. Greiðir rikið þó einnig 
styrk til hinna síðarnefndu, sem nemur 30— 50% af kostnaði.

Ef ógerlegt hefir verið að veita hinum atvinnulausa atvinnubótavinnu, er 
honum greiddur fjárstvrkur, sem ekki má nema meiru en 1,50 kr. fyrir hjón 
á dag, 1,00 kr. fyrir einstakling vfir 18 ára aldur, 60 aurum fyrir aðra eldri en 
15 ára og 30 aurum fyrir hvert barn. Greiðir riki og sveitar- og bæjarfélög sinn 
helminginn hvort.

Ríkið styrkir og kennslu fyrir atvinnuleysingja, sem bæjarfélögin stofna til, 
og greiðir allt að 50% af styrk til atvinnulausra lærlinga.

Kaupgjaldshæðin i atvinnubótavinnu bvggist á því kaupgjaldi, sem greið- 
ist á frjálsum markaði fyrir ólærða verkamenn. Þar sem verkakaup er hæst, 
dragast 24% af þvi, og hljóta því verkamenn við atvinnubótavinnu 76% af þvi 
kaupi, sem venjulega er greitt, en annarsstaðar er frádráttur minni.

IV. Styrkur til fátækraframfærslu.
Fátækralögin sænsku mæla svo fyrir, að hlutaðeigandi vfirvöldum beri að 

veita fátækrastyrk börnum innan 16 ára aldurs, og mönnum, sem vegna elli, 
sjúkdóms eða annara ástæðna geta ekki framfleytt sér. Fátækraframfærslan er í 
höndum sveitar- og bæjarfélaga, sem tilnefna fátækranefnd.

Kostnaður við fátækraframfærslu er greiddur af bæjar- og sveitarfélögun- 
um, en lítill hluti hans er þó endurgreiddur af rikinu; sömuleiðis ber þeim, 
er fátækrastyrk hafa fengið, að endurgreiða hann þegar ástæður leyfa.



V. Stvrkur til sjómanna.
Sjómannalögin mæla fyrir um skyldur útgerðarmanns gagnvart skipverj- 

um. Ber honum að greiða sjúkrakostnað meðan á ráðningartimanum stendur 
og i 6 vikm’ á eftir. Einnig greiðir hann kostnað af flutningi hins sjúka til 
Svíþjóðar.

Þar sem um kynferðissjúkdóma ræðir, ber ríkinu að greiða kostnaðinn.
Skipverjinn á einnig kröfu á fullu kaupi aJlan ráðningartimann, eða ef 

honum hefir verið sagt upp vegna veikinda eða slvss, i 1 mánuð, ef háseti,
2 mánuði, ef yfirmaður, en þrjá mánuði, ef skipstjóri á i hlul.

Ctgerðarmaður er þó laus allra skilmála, ef veikindin eða slysið hefir or- 
sakazt af alvarlegu liirðuleysi eða verið dulin þegar ráðningin fór fram.

L ífe jrir  er veittur sjómönnum, sem uppfylla eftirtalin þrjú skilyrði:
a. að hann sé orðinn 55 ára,
b. að hann hafi verið skráður i 25 ár á sænskri skrásetningarstofu og hafi

mestan timann siglt á sænsku skipi í utanlandssiglingum, og
c. að hann hafi skilríki um góða hegðun.

Tala lifeyranna er takmarkaður, og því verður að vera óveittur lífeyrir 
fyrir hendi, ef einhver sækir um slikan. Kostnaðinn við þennan lifeyri greiðir 
rikissjóður.

VI. Annað.
Alþýðubústaðir njóta nú ýmissa hlunninda og styrkja af hendi hins opin- 

bera, en hér Jiykir rétt að fara ekki nánar út í þau mál.
Vér munum nú reyna að gera grein fyrir þvi, hve miklu þessir aðþýðu- 

styrkir nema, en þar er þó sleppt öllu öðru en beinum greiðslum, en vitað er, 
að ýms lagafyrirmæli, sem ekki valda neinum sérstökum greiðslum, geta engu 
síður verið til styrktar en beinar eða óbeinar fjárgreiðslur.

Um þá töflu gildir sama og áður hefir verið sagt, að upplýsingar eru ekki 
greinilegar, og þvi ekki of mikið á þeim byggjandi, en samkvæmt þeim upp- 
lýsingum, sem fyrir hendi voru, voru styrkgreiðslur þær, sem um ræðir, sem
hér segir árið 1930:

T il barnaverndar ......................................  22527 þús. kr.
Sjúkrastyrkir .............................................. 83980 —  —
Til drvkkjumannahæla ...............................  432 —  —
Atvinnuleysisstyrkur ................................... 4522 —  —
Til fátækraframfærslu ...............................  90528 —  —
Vegna sjómannalaga ................................... 1013 —  —

Samtals 203002 þús. kr.

ALÞÝÐUSTYRKIR í ÞÝZKALANDI.

Eins og eðlilegt er um jafnstóra og jafnmikla iðnaðarþjóð, hafa verið skipu- 
lagðar mjög viðtækar öryggisráðstafanir fvrir alþýðu í Þýzkalandi, svo að varla 
munu þær vera eins vel skipulagðar annarsstaðar.



Ein af þessum ráðstöfunum eru alþýðustyrkirnir, og þá fyrst og fremst al- 
þýðutryggingarnar, þvi að alþýðuhjálp er aðeins litill hluti af þeim greiðslum, 
sem hér greinir frá. Ber það vott um, lne réttur hins vinnandi lýðs er tryggður, 
að hann þarf svo litið undir höggið að sækja með hj&Iparbeiðnir, heldur á kröfu 
á trvggingargreiðslum þegar svo ber undir, að sliks er þörf.

í greinargerð þessari munu þvi alþýðutryggingarnar vera mikilvægasti 
hlutinn.

A. Alþýðutryggingar

Skipulagning alþýðutrygginganna í Þýzkalandi liefst með lögum um sjúkra- 
tryggingar 1883, en með þeim lögum er yfirgnæfandi meiri hluta allra verka- 
manna við iðnrekstur gert að skyldu að tryggja sig gegn veikindum. A næstu 
þrjátiu árum er svo aukið við og Jjætt, svo að 1911 voru komnar á almennar 
skyldutryggingar gegn veikindum, slysum og örorku. Eftir striðið hefir enn 
skipulag þetta verið aukið og bætt við atvinnuleysistryggingum, sem komu til 
framkvæmda árið 1927.

Til frekari skýringar skal þess getið, að af 32 millj. ibúa, sem höfðu at- 
vinnu annaðhvort sjálfstæða eða hjá öðrum, voru árið 1930 tryggðir gegn:

slysum rúmar 24 millj., 
veikindum tæpar 22 millj., 
elli og örorku rúmar 22 millj. og 
atvinnuleysi rúmar 15 millj.

Þegar tekið er tillit til þess, að af öllum þeim 32 millj. voru aðeins tæpar 20 
millj., sem hjá öðrum unnu, má heita, að hinar þrjár fyrstnefndu greinar trygg- 
inganna nái til allra, sem með þurfa, og atvinnuleysistryggingarnar jafnvel lika, 
þar eð áhættan er þar ekki eins almenn og annarsstaðar

Vér munum nú taka til athugunar hverja grein þessara trygginga um sig.

I. Slysatrygging.
Tryggðir eru allir, sem atvinnu hafa hjá öðrum, og ennfremur geta þeir 

atvinnurekendur, sem sjálfir vinna við atvinnurekstur sinn, tryggt sig af frjáls- 
um vilja. Tryggingarnar ná til þeirrar áhættu, er af slysum við vinnu hlýzt, 
og einnig til allmargra tegunda vinnusjúkdóma.

Tryggingarstofnanirnar eru með tvennu móti: samábyrgðarfélög atvinnurek- 
enda og sérstakar tryggingarstofnanir liins opinbera.

Hinar fyrri eru annaðhvort takmarkaðar við vissar iðngreinar eða við hin 
einstöku lönd innan rikisins, en trvggingarstofnanir ríkisins eru fyrir starfsmenn 
við opinberan rekstur.

Styrkir eru greiddir vegna kostnaðar, er af læknishjálp leiðir, og vinnutaps, 
ef dauði hlýzt af slysinu, og vegna vinnusjúkdóma.

Vegna slyss, sem ekki hefir dauða i för með sér, greiðist: læknislijálp og 
sjúkrahúskostnaður, kostnaður við að gera hinn slasaða aftur vinnufæran, og 
dagpeningar frá þeim degi, er slysið bar að liöndum, eða þegar sjúkrastyrkur- 
inn frá sjúkratryggingu, ef hinn slasaði er i slíkri, hættir.



Ef örorka hlýzt af slysinu, fær hinn slasaði lífevri, sem nemur % af venju- 
legum launum hans. Ef hann missir aðeins nokkurn hluta orku sinnar að stað- 
aldri, er lifeyririnn hlutfallslega lægri.

Ef dauði hlýzt af slysiriu, er veittur útfararstyrkur, er nemur fimmta hluta 
árstekna hins dauða, en þó ekki minni en 50 RM; einnig greiðist lifeyrir til 
hinna eftirlátnu. Ekkja fær fimmta hluta af árstekjum látins bónda síns, en tvo 
fimmtu hluta, ef hún missir meira en helming starfsorku sinnar. Greiðist lifeyrir 
þessi þar til hún deyr eða giftist aftur. Hvert barn fær fimmta hluta kaups látins 
föður fram til 16 ára aldurs, og lengur, ef uni framhaldsmenntun er að ræða eða 
ef barnið er ófært til vinnu. Þó má lífeyrir vegna látins manns ekki nema 
meiru en % hlutum kaups hans.

Styrkur vegna vinnusjúkdóms má ekki nema meiru en hálfum lifeyri hins 
trjggða, en þó greiðast biðlaun þar til hinn tryggði getur fengið starfa í annari 
iðngrein, ef ætla má, að veikindin ágerist við áframhaldandi starf i sömu iðn.

Kostnaðurinn við trjggingar þessar greiðist eingöngu af atvinnuveitendum, 
og fer greiðsla hvers einstaks eftir áætlun um áhættuna við vinnuna, sem gerð 
er við lok hvers árs.

II. Sjúkratrvgging.
Trygging þessi nær til allra, sem hjá öðrum vinna, hvort heldur þeir fá kaup 

eða ekki (t. d. lærlingar). Þó eru þeir launaðir starfsmenn og handiðnaðarmenn 
undanteknir, sem hafa hærra kaup en 3600 RM á ári.

Sjálfstæðir atvinnurekendur, sem ekki hafa hærri tekjur en sem þessu 
marki nemur, geta tryggt sig af frjálsum vilja, og hafi þeir aðeins tvo menn í 
þjónustu sinni.

E f skylda eða réttur til trvggingar fellur burt, getur sá, sem i hlut á, tryggt 
sig sjálfur áfram.

Tryggingarsjóðirnir eru með þrennu móti: sjóðir, sem bundnir eru við visst 
bérað eða bæ, sjóðir, sem eru fvrir vissan atvinnurekstur, og svo sjóðir, sem 
leyfðir eru með sérstökum ákvæðum, og eru þeir fæstir, enda ekki leyft að 
stofna nýja.

Kostnaðurinn við tryggingarnar greiðist með iðgjöldum frá hinum tryggðu 
og atvinnuveitendum; greiða hinir fyrrnefndu %  hluta þeirra, en atvinnurek- 
endur % hluta. Þeir, sem i frjálsu tryggingunum eru, greiða sjálfir öll iðgjöldin. 
Iðgjöldin hjá hverjum sjóði eru í beinu hlutfalli við kauphæðina, en eru mis- 
munandi eftir sjóðum. Að jafnaði nema þau 3J/2% af kaupgreiðslum.

Lágmark sjúkrastyrksins er ákveðið með lögum, en flestir sjúkrasjóðir 
greiða meira, og er það mismunandi eftir reglugerðum þeirra.

Styrkurinn greiöist við veikindi og fæðingar. Lögin segja fyrir, að greiða 
skuli læknishjálp og meðul i allt að 26 vikur, sjúkrahúsdvöl þegar aðstæður 
krefja, og læknishjálo fyrir skyldulið hins tryggða.

Yið fæðingar greiðist yfirsetukonuhjálp, og ef þörf gerist sjúkrahúsdvöl 
og læknishjálp fyrir tryggðar konur og konur og dætur tryggðra manna.

Þar að auki veita margir sjúkrasjóðir fria hjúkrun á heimili hins tryggða,



styrki til heilsubótar, gervilimi o. fl. Einnig er styrktiniinn allvíða lengdur í 
heilt ár.

Fjárstyrkurinn á minnst að nema hálfu kaupi og greiðist frá fjórða degi 
veikindanna i hálft ár. Ef heimilisfaðirinn er stundaður á sjúkrahúsi, fær fjöi- 
skyldan hálfan sjúkrastyrkinn greiddan. Við fæðingar greiðist fæðingarstyrkur, 
jafn sjúkrastyrknum, í fjórar vikur fvrir og sex vikur eftir barnsburð. Þó má 
þessi styrkur ekki vera lægri en 0,50 RM á dag. Þar að auki greiðist 10 RM 
styrkur og fóstrunarstyrkur, jafn hálfum fæðingarstyrk, i 12 vikur eftir fæð- 
ingu. Eftir þessu er því fjárstvrkur vegna fæðingar minnst 66 RM.

Útfararstyrkur greiðist, sem nemur kaupi hins látna í 20 daga.
Sjúkrasjóðirnir mega liækka dagpeningana upp i 60% af kaupi, auk við- 

bótarstyrks vegna fjölskyldunnar, en þó má styrkurinn allur ekki nema meiru 
en 75% af kaupi hins tryggða.

Lengstur styrkgreiðslutimi má vera eitt ár.
Við fæðingar má hækka greiðslur upp i 25 RM og 75% af kaupi i þrettán 

vikur og fóstrunarstyrk í 26 vikur. Útfararstyrkurinn má hæst nema 10 daga 
kaupi. Sömuleiðis má greiða styrk vegna dauða maka eða barns hins tryggða.

III. Örorku-, elli- og ekkna- og munaðarleysingjatryggingar.

a. Fyrir verkamenn.
Trygging þessi nær til allra verkamanna við iðnað, verzlun, flutninga, liand- 

iðn, einnig þeirra, er vinna fyrir aðra á heimili sínu, vinnufólks og lærlinga.
Þeir, sem sjálfstæðir eru, geta einnig tryggt sig, séu þeir yngri en 40 ára, 

en þó með samskonar takmörkunum, sem settar eru i sjúkratrvggingunni.
Trvggingarstofnanir þær, sem tryggingar þessar annast, eru 35. Þar af eru

6, sem bundnar eru við ákveðinn atvinnurekstur, og 29, sem eru liver fyrir sitt 
landið. Stjórnin er skipuð af hinu opinbera, atvinnuveitendum og verkamönnum.

Kostnaður við tryggingar þessar greiðist af iðgjöldum atvinnuveitenda og 
verkamanna og styrk ríkisins. Iðgjöldin eru bundin við 7 launaflokka og nema 
5% af hæsta kaupi i hverjum flokki. Atvinnuveitendur greiða þau öll, en heimilt 
er þeim að draga helminginn af kaupi verkamanna.

Ríkið greiðir vegna livers örorkulifeyris, ellilauna eða ekkils- eða ekkju- 
lifeyris 72 RM á ári, og vegna hvers munaðarleysingja, sem tryggingarnar ná til, 
36 RM á ári.

Einnig greiðir rikið sérstakan styrk til þess að bera hluta af tapi þvi, er af 
verðfalli gjaldmiðilsins hlauzt árin eftir striðið.

Örorku- og ellilífeyririnn greiðist, þegar hinn tryggði verður örvrki eða 
65 ára.

Lífeyririnn nemur 240 RM á ári, að viðbættum 20% af greiddum iðgjöldum 
siðan 1923 og 1— 30 Rpf. eftir kaupflokkum fyrir hverja iðgjaldsviku fyrir 30. 
sept. 1921. Þar að auki greiðist viðbótarstyrkur fyrir hvert barn innan 15 ára 
aldurs, sem nemur 120 RM á ári.

Ekkjulaun nema 72 RM, að viðbættum %  lilutum þess, sem hinn tryggði



maki hefði fengið, en þó aðeins, ef hún er öryrki eða orðin 65 ára að aldri. — 
Ekkilslaun nema sömu upphæð, en greiðast aðeins, liði launakrefjandi skort.

Munaðarleysingjastyrkurinn nemur hálfum þeim lifeyri, er foreldrið hefði 
fengið, og greiðist hann fram að 16 ára aldri, eða allt að 22 ára aldri, ef um 
framhaldsnám er að ræða.

Ef barn er óhæft til að vinna fyrir sér, greiðist styrkurinn meðan svo er.
I sérstökum tilfellum getur i stað lífevris komið dvöl á barnahæli, kryppl- 

ingahæli eða elliheimili.

b. Fyrir launaða starfsmenn.
Tryggingin nær til allra launaðra starfsmanna, sem lægri tekjur hafa en 

8400 RM á ári. Auk þeirra, sem þannig eru skyldutryggðir, geta launaðir starfs- 
menn, sem hærra kaup hafa, og sjálfstæðir menn, sem hafa líka stöðu og laun- 
aðir starfsmenn, tryggt sig af frjálsum vilja.

Sérhver, sem tryggður hefir verið i 4 mánuði, getur tryggt sig áfram, þó 
svo, að skylda hans eða réttur til trygginganna sé fallinn burt.

Mestur hluti hinna trvggðu er tryggður hjá tryggingarstofnun rikisins fvrir 
launaða starfsmenn.

Kostnaður við tryggingarnar greiðist eingöngu af hinum trvggðu og atvinnu- 
veitendum. Er hinum skyldutryggðu skipt i átta launaflokka, hinn lægsti undir 
50 RM á mánuði og sá hæsti yfir 600 RM á mánuði. Iðgjöldin nema 4% af 
hæstu laununum i hverjum launaflokki, eða frá 2— 24 RM á mánuði. Þeir, sem 
eru í frjálsu tryggingunni, greiða 25 eða 50 RM á mánuði. Iðgjöld hinna skyldu- 
tryggðu greiðast að helmingi af atvinnuveitendum og hinum tryggðu.

Örorku- og ellilaunin greiðast með sömu skilyrðum og i verkamannatrvgg- 
ingunum, en þó er tryggður maður yfir 60 ára aldur, sem hefir verið atvinnulaus 
i heilt ár, talinn óstarfhæfur, og fær þvi lífeyri meðan hann er atvinnulaus.

Lífeyririnn nemur 480 RM á ári, að viðbættum 15% af iðgjöldum greiddum 
siðan 1923, 0,50— 5 RM fyrir hverja iðgjaldsgreiðslu á árunum 1913 —  31. júlí 
1921, og viðbót, sem nemur 120 RM, fvrir hvert barn innan 15 ára aldurs, eða 
innan 21 árs, ef um framhaldsnám er að ræða, eða lengur, ef barnið getur ekki 
unnið fvrir sér vegna veikinda.

Ekkjulífeyrir er jafn % hlutum þess, sem maður hennar hefði fengið, og 
greiðist hann til dauða, eða þar til hún giftist aftur. I siðara tilfelli fær hún í eitt 
skipti fvrir öll þriggja ára lifeyri.

Lífeyrir til ekkjumanna er með sama móti og til ekkna, en þó greiðist hann 
aðeins, hafi konan unnið fyrir manni sinum, og sé hann þurfandi. Ef hann 
kvongast aftur, fær hann ekkert, eða ef aðstæður þær, er urðu þess valdandi, 
að hann fékk lífeyri, eru ekki lengur fyrir hendi.

Lifeyrir munaðarleysingja nemur hálfuin lifeyri foreldrisins og greiðist með 
sömu skilmálum og viðbótarstyrkurinn til lifeyrismanna vegna barna þeirra.

c. Fyrir námumenn.
Allir menn, sem vinna við námugröft og hafa ekki hærri árslaun en sem 

nemur 8400 RM, eru skyldutrvggðir. Einnig mega þeir, sem hærra kaup hafa 
og ekki eru fullra 40 ára, tryggja sig.



Fyrir þessar tryggingar er ein tryggingarstofnun (Reiehsknappschaft), sem 
svo hefir undir sér landastofnanirnar.

Kostnaðurinn greiðist af atvinnuveitendum, sem draga mega % hluta hans 
af kaupi hinna tryggðu. Þeir, sem i frjálsu tryggingunum eru, greiða sjálfir 
öll iðgjöldin.

Rikið greiðir þó styrk til stofnunarinnar til þess að tryggja fjárhagslega 
afkomu hennar.

1 aðalatriðunum er fyrirkomulagið hið sama og i samskonar tryggingum 
annara atvinnugreina, nema nokkuð er tekið tillit til sérstöðu námumannanna. 
Annars má geta þess, að tryggingar innan námugraftrarins eru hinar elztu, scm 
greinir frá, þó svo að lögboð fyrir þeim hafi ekki staðið lengi.

IV. Atvinnuleysistryggingar og kreppuhjálpin.
Þeir verkamenn og launaðir starfsmenn, sem lægra kaup hafa en 8400 RM 

á ári, eru skjldutryggðir, þó með þeim undantekningum, er hér greinir:
Sérstakir flokkar verkamanna við landbúnað, lærlingar, þeir, sem vinna við 

íhlaupavinnu, og þeir, sem vinna á heimilum sinum.
Atvinnuleysistryggingunum er stjórnað af ríkisstofnun (Reiclisanstalt fúr 

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiclierung), og er stjórn Iiennar samsett 
af trúnaðarmönnum yfirvaldanna, atvinnuveitenda og verkamanna.

Kostnaðurinn greiðist að jöfnu af atvinnuveitendum og hinum tryggðu. 
Nema iðgjöldin hundraðshluta af kaupgreiðslum, fyrst 3%, sem siðan hefir verið 
hækkað upp i 6 %%.

Ef stofnunin getur ekki slaðið straum af útgjöldunum, er ríkinu skylt að 
veita henni lán, en slíkt hefir ekki verið nauðsynlegt siðan iðgjöldin voru hækkuð. 
Greiðslur eru þrennskonar: atvinnulejsisstyrkir, greiðslur til annara skvldu- 
tryggingastofnana, og styrkur vegna skamms vinnutima.

Atvinnuleysisstyrkurinn er greiddur, ef hinn tryggði hefir verið ákvæðis-
tímann í tryggingunum og ef hann er fær eða fús til vinnu.

Ákvæðistiminn er 52 vikur síðustu tvö árin, eða 26 vikur siðasta árið, ef
hinn tryggði verður atvinnulaus i annað skipti eða oftar.

Styrkurinn fer eftir því, i hvaða launaflokki hinn tryggði er, og eftir fjölda 
skylduliðs hans. Hann greiðist viku eftir atvinnuleysisskráningu i 26 vikur.

Greiðslur til annara skyldutrvggingarstofnana, þ. e. sjúkratrygginga, örorku- 
trygginga o. s. frv., eru til þess, að hinn atvinnulausi fari ekki varhluta af rétti 
sinum þar.

Greiðslur vegna skamms vinnutima koma til greina, ef vinnutimi skerðist 
um helming eða meira.

Kreppuhjálpin er fyrir þá, sem ekki eru 1 atvinnuleysistryggingunni, eða 
þegar hafa fullnotað rétt sinn þar og eru lijálparþurfi.

Stjórn hennar er i sambandi við atvinnuleysistrygginguna. Kostnaður greið- 
ist að % hlutum af rikinu, en V5 hluti af sveitar- eða bæjarfélögunum. Greiðslur 
úr kreppuhjálp fara eftir launaflokki og fjölda skj'lduliðs liins atvinnulausa. 
Að jafnaði eru þær mun lægri en greiðslur úr atvinnulevsistrj'ggingarstofnuninni.



Styrktíminn er 32 vikur, eða 45 vikur, ef lu'un atvinnulausi er meira en 40 ára 
að aldri.

V. Tryggingar fyrir starfsmenn við opinberar stofnanir
er margþætt fvrirkomulag, sem vér munum ekki skýra frá, þar eð það í eðli 
sinu er ekki svo mjög frábrugðið liinu.

VI. Athugasemdir.
"S'ið höfum þegar í byrjun gert okkur nokkra grein fyrir því, til live mikils 

liluta þjóðarinnar tryggingarnar ná. Því skal nú reynt, eins og áður, að fá nokkra 
hugmynd um kostnaðinn við tryggingarnar fyrir þá, sem til þeirra greiða, svo 
og live miklu greiðslur trygginganna nema. Þar sem rétt þykir að reikna rekstr- 
arkostnað tryggingarstofnananna með, mun það gert að þessu sinni:

í eftirfarandi töflu eru þvi talin iðgjöld og greiðslur til trygginganna, og 
hversu miklu það nemur á hvern tryggðan árið 1930.

lögjöld og r̂eiöslur A iivcrn tryĝ öan
l'egund try îni;;! íi milj. ) (í HM)

1. Slysatrygging ............................... 405 17
2. Sjúkratrvgging . . . .......................  2075 94
3. Örorku-, ellitr. o. s. frv .:

a. Fyrir verkamenn ...........  1423 79
b. —  launaða starfsmenn . . . .  385 110
e. —  námumenn .....................  181 259

4. Atvinnuleysistryggingar ..............  2152 113

Það sama ár námu greiðslur stofnananna og kostnaður við reksturinn sem 
hér segir:

Kostnaður viö tryj»'j>- Kostnaöur á livcrn
'l'ĉ itnd trŷ gin̂ a ingarnar (i millj. KM) tryj>j>ðan (i KM)

1. Slysatrygging ..............................  429 18
2. Sjúkratrvgging ............................  2011 91
3. Örorku-, ellitrygging o. s. frv .:

a. Fyrir verkamenn ...........  1467 82
1). —  launaða starfsmenn . . . .  225 60
c. —  námumenn .....................  251 418

4. Atvinnuleysistrvggingar ....... . . . .  2159 144

Það, sem sérstaklega er áberandi í þessari töflu, er, live kostnaður er lágur á 
trvggðan í 3. b. og hár í 3. c. Trygging 3. b. er til þess að gera svo nýleg, að lif- 
eyrar eru ennþá ekki búnir að ná þeim f jölda, sem vera ætti samkv. fjölda hinna 
tryggðu, en greiðslur til námumanna eru svo háar vegna hinnar miklu áhættu 
vií? dauða eða örorku. Má og vera, að árið 1930 hafi verið sérstaklega óliag- 
stætt, enda hefir fjárstofn þeirra trygginga skerzt allmikið það ár.

Sú tafla, sem hér fer á eftir, gefur hugmynd um j)að, liverjir Ijera kostnað- 
inn af tryggingunum. Bera liinir tryggðu sjálfir mestan þunga af þeim, en at- 
vinnuveitendur þó næstum þvi jafnmikið, Minnsta hlutann ber hið opinbera.



(íreiðslur liins Greiðslur atvinnu- Greiðslur hinna
opinbera veitenda tryggðu

Tegund trygginga (i millj. RM) (i millj. RM) (i millj. RM)

1. Slysatrygging ........................ >? 405 55

2. Sjúkratrygging ......................
3. Örorku-, ellitr. o. s. frv.:

21 685 1369

a. Fyrir verkamenn ............. 437 493 493
b. —  launaða starfsmenn. 55 192 192
e. —  námumenn ............. 29 62 90

4. Atvinnuleysistryggingar ....... 1090 531 531

1577 2368 2675

B. Alþýðuhjálp.

Við höfum nú að nokkru leyti fengið hugmynd 11111 alþýðutryggingar og 
séð, hversu víðtækar þær eru, og munum vér nú taka til athugunar hinn hluta 
alþýðustyrkja, þar sem alþýðuhjálpin er.

Þessi starfsemi er að vísu umfangsmikil, en þó hverfandi litil i samanburði 
við alþýðutryggingarnar. Hún er i sjö liðum, sem hér segir:
1. Styrkur til fyrrverandi hermanna og ekkna og barna fallinna liermanna.
2. Lifeyrisstyrkur til manna, sem kröfu eiga á slikum styrk, en fá hann ekki

greiddan úr tryggingarstofnunum.
3. Styrkur til manna með lágar tekjur.
4. Hjálp til örkumla manna til þess að fá atvinnu, og annara, sem ekki geta

aflað sér viðurværis.
5. Styrkur til unglinga.
6. Fæðingarstyrkur.
7. Almenn hjálp til þeirra, sem ekki teljast til neins af þeim liðum, er hér voru 

taldir.
Stjórn alþýðulijálparinnar er i höndum landanna, sem hvert um sig getur 

gert ráðstafanir um stjórn hennar.
Löndin fá allmikinn styrk frá rikinu, sem greiðir löndunum hluta af ýms- 

um tekjum sinum, en það, sem á vantar, greiða löndin sjálf.
Hjálp þessi er takmörkuð við liið minnsta, sem hinn hjálparþurfi getur kom- 

izt af með, eða
a. lífsnauðsynjar (húsnæði, fæði og klæðnað),
b. sjúkrahjálp, ef til veikinda kemur,
e. fæðingarstyrk,
d. almenna fræðslu og starfskennslu fyrir börn,
e. starfskennslu fyrir blinda, hevrnarlausa og mállausa.

Auk þessarar hjálpar eru sérstök lög, sem mæla fyrir um verndun barna og 
aumingja.

Kostnaðurinn við hjálp þessa nam fjárhagsárið 1930— 31: 2205 millj. RM, 
sem greiddust að niunda hluta af ríkinu, en 8/9 hlutum af löndunum.

Sérstök lög mæla fvrir um skyldur skipaeigenda gagnvart sjúkum og slös- 
uðum skipverjum.



Ennfremur eru víðtækar ráðslafanir til þess að draga úr húsnæðisvandræð- 
11111, lög, sem mæla fyrir um styrki vegna stórra f  jölskyldna, og lrídaga með kaupi, 
en ekki þykir ástæða til þess að skýra nánar frá þvi hér.

ALÞÝÖUSTYRKIR í STÓRA-BRETLAXDI 0(1 NORÐUR-ÍRLAXDI.

Það hefir löngum þótt einkenni Englendingsins að halda fast við allt gamalt 
og reynt, en vera varkár og athugull um alla nýbreytni. Svo var það og hvað 
snerti öryggisráðstafanir fyrir alþýðu. Það var fyrst eftir aldamótin, að skriður 
komst á þessi mál, og fyrst núna á áratugnum eftir stríðið liafa alþýðutrygg- 
ingar komizt i það form, sem ætla má, að til frambúðar verði.

Lögin um ábyrgð atvinnuveitenda á lifi og limum verkamanna hans við 
vinnu voru samþykkt rétt fyrir aldamótin, og enn eru atvinnuveitendur ekki 
skyldugir að tryggja sig gegn þeim greiðslum, sem af ábyrgð þeirra kann að 
Jeiða. Sjúkratryggingin var fyrst lögboðin (National Health Insuranee Aet) 1911 
og elli-, ekkna- og munaðarleysingjatryggingar fyrst fyrirskipaðar 1925.

A. Alþýðutryggingar.

Yið höfum þegar nefnt nokkrar greinar trygginganna, og eru þá aðeins 
ótaldar atvinnuleysistryggingarnar og frjálsu tryggingarnar. Yoru þær fyrri 
lögboðnar 1911.

Til þess að gera nokkra grein fyrir þvi, til hve mikils hluta þjóðarinnar 
iryggingarnar ná, skal það tekið fram, að af 19,2 millj. starfandi ibúa (án at- 
vinnuveitenda) 1921 og 192(5 voru 19801) í liverri grein trygginga sem liér
segir:

Fjöldi tryggðra Hl.'ill 
( i inillj.)

1. Slysatrvgging ................................................................ . 18,0
2. Sjúkratrvgging (National Health Insur.) ......................  17,4
3. Elli-, ekkna- og munaðarleysingjatryggingar ...............  17,8
4. Atvinnuleysistryggingar ................................................  12,7
5. Frjálsar tryggingar .......................................................  11,6

Það skal tekið liér fram, að sjúkratryggingin er ekki samskonar og annars- 
staðar, og nær til fleiri áhættna, enda eru engar örorkutryggingar i 3. trygging- 
argreininni.

Meðlimatöluna i frjálsu tryggingunum ber ekki að skilja svo, að 11,6 millj. 
af íbúum Bretlands séu tryggðir þar, lieldur er samanlögð meðlimatala allra 
frjálsu tryggingarfélaganna 11,6 millj., og er ekki útilokað, að þar sé tvítalning, 
þ. e. a. s. að margir séu í tveimur félögum, því að starfssvið hinna ýmsu félaga 
cr með ýmiskonar móti.

Munum vér nú taka til athugunar nánari ákvæði hverrar tryggingargreinar.

1) Sjá: Mnnntal i Stóra-Mretlandi 1921. i Norður-íilandi 1!I2(>. P a r  tölur, sem liér eni get'nar, 
eru |)\i ekki fyllilega samb;erilegar og verðnr að talia tillit til ]>ess.



I. Slysatrygg'ingar.
Samkv. lögum frá 1897, sem síðast var breytt 1925, ber atvinnuveitendum 

að greiða slysabætur fyrir slys við vinnu; en engin ákvæði eru um það, að at- 
vinnuveitanda beri skylda til að tryggja sig gegn þeirri áliættu.

Rétt til slysabóta eiga allir, sem vinna samkv. kaup- eða lærlingssamningi, 
nema þeir starfsmenn við ólíkamlega vinnu, er hærra kaup liafa en 350 £ á ári, 
verkamenn, sem vinna ihlaupavinnu, og meðlimir fjölskyldu atvinnuveitenda, 
sem búa hjá honum.

Þó tryggja flestir atvinnuveitendur sig gegn áhættu þessari lijá samábyrgð- 
ar-tryggingarfélögum atvinnuveitenda eða almennum tryggingarfélögum. Bætur 
eru greiddar fyrir likamleg meíðsl, sem hljótast af slysi við vinnu og vegna 
nokkurra vinnusjúkdóma.

Bætur eru allar fjárgreiðslur, og eru mismunandi eftir þeim afleiðingum, 
sem slysið hefir. Ef hinn slasaði verður um stund algerlega óvinnufær, fær hann 
greitt hálft kaup, en þó ekki meira en 30 sh. á viku. Hafi hann lægra vikukaup 
en 50 sh., greiðist uppbót, er nemur hálfum mismuninum á kaupi hans og 50 sh.

Ef hinn slasaði nær ekki fullum bata, svo að liann fær ekki greitt eins hátt 
kaup og áður, greiðast bætur áfram, sem nema hálfum mismuninum.

í sérstökum tilfellum getur komið i stað vikulegra greiðslna ein upphæð i 
eitt skipti fyrir öll, og nota atvinnuveitendur eða þeir, sem bæturnar eiga að 
greiða, oft þann kostinn.

Bætur, er greiðast vegna dauða, er af slysi hlýzt, eru mjög mismunandi, 
og veldur þar uin fjöldi ómaga og hæð kaups hins látna.

Ef liinn látni lætur eftir sig ekkju eða skylduómaga eldri en 15 ára, nema 
bæturnar þriggja ára kaupi hans, sem þó ekki má vera meira en 300 £ og ekki 
minna en 200 £.

Ef hann þar að auki hefir átt börn vngri en 15 ára, vaxa bæturnar, svo að 
fyrir hvert barn er greitt 15% af kaupi hins látna, þai til barnið verður 15 ára. 
Alls mega bæturnar ekki vera hærri en fiOO £. Hafi aðstandendur hins látna að- 
eins að nokkru leyti verið honum liáðir, er greiðslan ákveðin með samkomulagi, 
eða ef slíkt næst ekki, með gerðardómi. Vegna dauða manns, sem engan ómaga 
hefir, nema bæturnar hæfilegum sjúkra- og útfararkostnaði, sem ekki má vera 
meiri en 15 £.

II. Sjúkratryggingar (National Health Insurance).
Brezka sjúkratryggingin var lögleidd sem skyldutrygging 1911, en hefir 

verið breytt nokkuð síðan.
Tryggingarskyldir eru allir eldri en 16 ára, sem hjá öðrum vinna, að þeim 

mönnum undanteknum, sem vinna ekki likamlega vinnu og hafa hærra kaup 
en 250 £ á ári, sem hafa íhlaupavinnu, kauplaus börn atvinnurekenda og kaup- 
lausir lærlingar. Undanskyldir tryggingunum eru ennfremur ýmsir starfsmenn 
liins opinbera og opinberra stofnana og launað starfsfólk við járnbrautirnar, en 
þeim er tryggður jafn réttur og hinum annarsstaðar.

Tryggt er hjá sameignarlegum tryggingarfélögum, sem stjórnað er af trún- 
aðarmönnum hinna trvggðu og trvggingarnefnd, sem aðallega samanstendur



af trúnaðarmönnum viðurkenndra félaga og læknum. Þessar stofnanir eru undir 
yfirumsjón heilbrigðismálaráðherra i Englandi og Skotlandi, en atvinnumála- 
ráðherra i Norður-lrlandi.

Kostnaðurinn við tryggingarnar greiðist með iðgjöldum hinna tryggðu og 
atvinnuveitenda, sem nema 9 d. á viku fyrir karlmann, en 8M> d. á viku f y r i r  

kvenmann. A f þvi greiðir atvinnurekandi 4VÍ; d. fyrir hvern trvggðan. Þar að 
auki veitir rikið stvrk, sem nemur af útgjöldum vegna karlmanna, en %  af 
útgjöldum vegna kvenmanna, og allan kostnað yfirstjórnarinnar.

Tryggingarnar ná til veikinda (fyrstu 26 vikurnar), og orkutaps (eftir 26. 
vikuna) og barnsburðar tryggðra kvenna og eiginkvenna tryggðra manna. Greidd- 
ur er sjúkrakostnaður, dagpeningar, örorkustvrkur, fæðingarstyrkur og viðbótar- 
styrkur.

Sjúkrastyrkurinn er aðeins greiddur vegna veikinda hins tryggða og nemur 
almennri læknishjálp og meðulum. Til þess að verða sjúkrastvrks þessa aðnjót- 
andi þarf engan ákvæðistíma.

Til þess að fá fulla dagpeninga, sem nema 15 sh. á viku til karlmanns, en 
12 sh. á viku til kvenmanns, verður hinn trvggði að hafa verið 2 ár í trvgging- 
unni, en annars fær hann aðeins 9 sh., ef um karlmann ræðir, en 7 sli. 6 d., ef 
kvenmaður á i hlut, þó aðeins hafi hinn sjúki verið 26 vikur i tryggingunni. 
Dagpeningar greiðast i allt að 26 vikur.

Örorkustyrk fá þeir, sem rétt höfðu á fullum dagpeningum, og nemur hann 
7 sh. 6 d. á viku frá 27. viku veikinda og greiðist þar til bati er fenginn. Til þess að 
verða fæðingarstvrks aðnjótandi verður styrkkrafi að hafa verið 42 vikur i 
tryggingunum, og nemur hann 2 £, en getur liækkað upp i 4 £, ef bæði foreldrin 
eru tryggð.

Yiðbótarstyrk mega þau félög greiða, sem eftir mati eiga meira en fyrir 
skuldbindingum. Greiðist hann vegna langvarandi veikinda, orkutaps, fæðinga, 
tannlækninga, augnlækninga eða sjúkrahúsdvalar. Þennan styrk geta þó aðeins 
þeir fengið, sem 5 ár hafa verið i trvggingunum.

III. Elli-, ekkna- og' munaðarleysingjatrygging.
Samkv. lögum frá 1925, sem breytt var 1929, eru þessar tryggingar skvldu- 

trvggingar. Þær ná til þvi sem næst sömu manna og sjúkratryggingin.
Kostnaður við tryggingarnar greiðist með iðgjöldum hinna tryggðu og at- 

vinnuveitenda. Greiða hinir fyrrnefndu: karlmaður 4a/2 d. á viku, en kvenmaður
2 d., en atvinnuveitandi greiðir fyrir hvern karlmann 4 V2 d., en kvenmann 2Vj d. 
Að jafnaði greiðir rikið mismuninn milli tekna og gjalda.

Nákvæm fyririnæli eru um það, liverjum beri styrkurinn, og eru þau i þá 
átt að tryggja þeim, sem orðið hefðu styrksins aðnjótandi, hefðu tryggingarnar 
fyrr verið framkvæmdar, ýms hlunnindi, og jafnvel að greiða fullan styrk fyrir 
nhættur, sem komi til greina áður en lögin gengu í gildi; þó eru þar allströng 
ákvæði til þess að forðast það, að trvggingarnar verði misnotaðar, og er á- 
kvæðistíminn ákveðinn 2 ár.

Lifeyrir til ekkju nemur 10 sh. á viku þar til hún giftist aftur, að viðbætt-



um 5 sli. fyrir fyrsta barn yngra en M ára ot> 3 sh. fyrir livert hinna. Til mun- 
aðarleysingja greiðist 7 sh. 6 d. á viku.

Ellilann greiðast frá 65 ára aldri til 70, en ])á taka við lifeyrisgreiðslur ríkis- 
ins, sem siðar greinir frá.

Stvrkurinn nemur 10 sh. á viku til tryggðs manns. Kona liins tryggða fær 
sömu upphæð þegar hún verður 65 ára.

IV. Atvinnuleysistryggingar.
Skvldutryggingar vegna atvinnuleysis voru lögleiddar 1911, en breytt all- 

mikið 1920.
Með þeim undantekningum, er síðar greinir, eru allir þeir, sem vinna sam-

kv. kaup- eða lærlingssainningi, skyldir að tryggja sig á aldrinum 16— 65 ára.
Eftirtaldar undantekningar eru þó gerðar:
1. Þeir, sem við landbúnað, garðvrkju og skógrækt vinna.
2. Vinnufólk á heimilum.
3. Þeir, sem i þrjú ár hafa verið i fastri vinnu hjá hinu opinbera eða járn-

brautarfélagi.
4. Andlegra starfa menn, sem liærri tekjur hafa en 250 £ á ári.

Stjórn trvgginganna er i höndum atvinnumálaráðherra og i sambandi við 
ráðningarskrifstofurnar. Kostnaðinn við tryggingarnar greiðir rikið, atvinnu- 
rekendur og hinir tryggðu. Fyrir livern fullorðinn karlmann greiðir atvinnu- 
rekandi 8 d. á viku, ríkið l xfi d. og hann sjálfur 7 d.

Stvrkirnir eru því skilyrði bundnir, að hinn tryggði hafi greitt 30 iðgjöld
siðustu 2 árin og að styrkkrafi sé atvinnulaus, en fær og viljugur til vinnu. 
Sérstök ákvæði eru þó um leyfi til þess að veita undanþágu frá fyrsta skilyrðinu.

Atvinnuleysi vegna kaupdeilu er ekki styrkhæft, sömuleiðis greiðist eng- 
inn styrkur í 6 vikur, ef atvinnuleysið stafar af illri framkomu, eða ef liinn 
atvinnulausi hefir hætt vinnu án ástæðu. Styrkhæðin er mismunandi eftir aldri 
og kyni. Fullorðinn karlinaður fær 17 sh. á viku og 9 sh. fvrir skvlduómaga, 
aðra en börn, en íyrir hvert barn greiðast 2 sh.

V. Frjálsar alþýðutryggingar.
Þessar trvggingar eru mjög viðtækar og harla erfitt að gera grein fyrir verk- 

sviði þeirra eða tilgangi.
Þær geta verið vegna sjúkdóms, orkutaps, elli eða munaðarleysis, fæð- 

inga eða dauða, atvinnuleysis, eldshættu o. s. frv. En allar þessar tryggingar eru 
bundnar við alþýðu manna, því að ákvæði eru um, að tryggingarupphæðin 
megi ekki nema meiru en 50 £ á ári eða 200 £ i eitt skipti fyrir öll.

Tekjur þessara tryggingarfélaga, ef svo skal nefna, eru aðallega tillög með- 
limanna; ennfremur greiða sumir atvinnuveitendur iðgjöld. Algengt er, að fé- 
lögunum er ánöfnuð peningaupphæð í erfðaskrám. Ennfremur veitir rikið stvrk 
til sumra félaganna.

VI. Athugasemdir.
Við höfum þegar i byrjun gert okkur grein fyrir því, hve mikill hluti þjóð- 

arinnar er trvggður gegn þeim áhættum, er taldar voru. Við munum þvi nú



athuga, hve miklu þessar tryggingar nema og hvernig kostnaðurinn við þær 
skiptist. Nú er svo, að trvggingar þær, sem hér eru nefndar, t. d. sjúkratrygg- 
ingin og ellitryggingin, hafa ekki sama verksvið og við sáum t. d. í Þýzkalandi, 
og verður þvi ætið að hafa hugfast við athugun tryggingargreiðslna eða iðgjalda- 
greiðslna, livað hér var áður sagt um verksvið hverrar tryggingar fvrir sig.

Töflur þær, sem hér fara á eftir, sýna, hve miklu greiðslur til hverrar greinar 
trjgginganna námu (iðgjöld og stvrkir frá hinu opinbera eða annarsstaðar að), 
hve miklu kostnaðurinn við trvggingarnar nam (trvggingargreiðslur og stjórn- 
arkostnaður) og hvern stofn tekjur trvgginganna höfðu (iðgjöld atvinnurek- 
enda eða verkamanna eða styrkir hins opinbera eða annarsstaðar að).

Iðgjöld og styrkir til trvgginganna árið 1930:

Tegund trygginga

Iðgjöld og 
styrkir  alls 
(í þús £)

A hvcrn 
tryggðan 

(í sh.)

Slysatrygging .................................... 6,2
Sjúkratrygging .................................. 33993 39,2
Elli-, ekkna- og munaðarleysingjatr. . . 33172 37,3
Atvinnuleysistrvgging ....................... 67140 106,0
Frjálsar alþýðutrvggingar ................ 24725 42,6

Iíostnaður við trvggingarnar árið 1930'.

Tegund trygginga

Styrkir  og stjórnar- 
Uostn. alls.
(í þús. £)

.4 hvern 
tryggðan 

(í sh.)

Slysatrvgging ................................... 5077 5,6
Sjúkratrygging ............................... 39354 45,3
Elli-, ekkna- og munaðarlevsingjatr. .. 35327 40,0
Atvinnuleysistrygging .................... 101697 160,0
Frjálsar alþýðutrvggingar ............. 23846 41,0

Skipting tekna trygginganna eftir stofni i þús. £:
Greiðslur Greiðslur Greiðslur

Iiins atvinnu- hinna
Tegund trygginga opinbera veitenda tryggðu Aðrar tekjur

Slysatrygging ............. 5555 91 99

Sjúkratrvgging ........................... 7520 ea. 13500 ca. 13000 6038
Elli-, ekkna- og mun.l.lr. 9315 - -  12300 —  11500 2242
Atvinnuleysistr................................... 35958 -  16300 — 14000 99

Frjálsar alþýðutr....................... 3690 2955 18080 6748

Samtals 56483 50618 56580 15028

B. Alþýðuhjálp í Stóra-Bretlandi og Norður-írlandi.

Alþýðuhjálp i Stóra-Bretlandi er allvíðtæk, og heyrir þar til elli- og blindra- 
lifeyrir án iðgjalda, fátækraframfærsla, sjúkrahjálp vegna ýmissa sjúkdóma,



sem krefjast sjúkrahúsdvalar, sjúkrahjálj) Hálanda og eyjanna, sjúkrahjálp fyrir 
geðbilaða og taugaveiklaða, fæðingar- og barnahjálp, heilbrigðisráðstafanir fyrir 
skólabörn og skvldur skipaeiganda gagnvart sjúkum og særðum sjómönnum.

I. Elli- og blindralífeyrir án iðgjalda.
Þess var getið, að lífeyristryggingar nái aðeins fram til 70 ára aldurs, en 

þá tekur við lifeyrir, sem ríkið greiðir, og telst þvi til alþýðuhjálpar, en ekki til 
alþýðutrygginga.

Auk þeirra, sem þannig voru i ellitryggingunum, eiga allir brezkir þegnar, 
sem fullnægja eftirtöldum skilyrðum, rétt á sliku hinu sama.

Styrkkrefjandi verður að hafa liaft aðsetur sitt innan Bretaveldis í 12 af 
síðustu 20 árunum og má ekki hafa hærri tekjur en 49 £ 17 sh. 6 d., að undan- 
teknum 39 £ vinnulausum tekjum.

Stjórnin er i höndum sömu stjórnardeilda og tryggingarnar, en svonefndar 
lifeyrisnefndir taka ákvörðun um styrkgreiðslur, en póststjórnin sér um greiðslu 
þeirra. Lifeyrir þessi greiðist frá 70 ára aldri fyrir sjáandi menn, en 50 ára aldri 
fyrir blinda.

Lífeyririnn fer stighækkandi eftir þvi, hve miklar tekjur lifeyrismaður fær 
auk hans, og nemur mest 10 sli. á viku.

Fyrir sjómenn eru sérstök ákvæði, og veita þau sjómönnunum öllu meiri 
rétt en öðrum, en annars er fyrirkomulagið mjög svipað.

II. Fátækraframfærsla.
Fátækraframfærslan er með nokkuð mismunandi móti i einstökum hlutum 

ríkisins, og þykir því réttara að skýra frá hverjum hluta um sig.
a. England:

Það er skylda stjórnar fátækraframfærslunnar að veita þurfalingum 
hjálp, sem innan starfsvæðis hennar eru, án tillits til þjóðernis, ef þeir eru 
ekki færir um að afla sér eða aðstandendum sinum lifsnauðsynja. Stjórn 
fátækramála er i höndum lieilbrigðismálaráðherra, en frainkvæmd þeirra 
er sérstök fyrir hvert hérað.

Kostnaðurinn, er af þessu leiðir, er aðallega greiddur með útsvörum, 
en auk þess greiðir rikið styrk til sveitarfélaganna, sem að nokkru leyti er 
notaður til þessara hluta.

Hinn hjálparþurfi fær annaðhvort fjárstyrk eða er komið fyrir á stofn- 
unum fátækraframfærslunnar, eða ef börn eiga i hlut, eru þau vistuð hjá 
f  ósturf oreldrum.

Ef skorturinn er vegna atvinnuleysis, er styrkþegi annaðhvort settur til 
vinnu eða hann er æfður og honum kennt, til þess að hann missi ekki hæfi- 
leika sina til þess að vinna. Sjúkrakostnaður er einnig greiddur, ef veik- 
indi ber að höndum.

b. Skotland:
Ákvæðin eru hér strangari að þvi leyti, að fullfriskur maður, sem getur 

haft vinnu, fær engan styrk, þó svo hann sé í örbirgð; annars eru ákvæðin 
um greiðsluna og öflun tekna með svipuðu móti.



c. Norður-lrland:
Hér verða styrkþegar að flytjast á stofnun fátækraframfærslunnar,

með örfáum undantekningum, og eru þeir látnir vinna þar.

III. Styrkur til sjúkrahúsdvalar.
Fátækralögin frá 1930 mæla fyrir um sjúkralijálp fyrir öreiga, en heil- 

brigðislögin frá 1875 mæla svo fyrir, að stvrk megi veita til hvers sjúklings, sem 
er til dvalar i sjúkrahúsi, en þó er það bundið við smitandi sjúkdóma. Æðsta 
stjórn þessara mála er í höndum heilbrigðismálaráðherra, en framkvæmd lag- 
anna er í höndum héraðsstjórna.

Kostnaðurinn er greiddur með útsvörum og styrk frá rikinu með líku móti 
og vegna fátækraframfærslu. Þau veikindi, sem sérstaklega eru tiltekin, eru 
bólusótt, taugaveiki, skarlatssótt, kynfei’ðissjúkdómar og berklaveiki.

Fyrirkomulag þessara styrkja er nokkuð mismunandi eftir landshlutum, en 
i eðli sinu er það hið sama alstaðar.

IV. Sjúkrahjálp fyrir Hálöndin og eyjarnar.
Þótt hefir ástæða að gera sérstakar ráðstafanir vegna þessara landshluta, 

vegna þess hve strjálbýlt þar er og yfirleitt hve aðstæður, ef til veikinda kemur, 
eru erfiðar.

Vegna þess, hve mikil almenn fát;ekt rikir í þessum héruðum, greiðir rikið 
mestallan hluta kostnaðarins.

V. Sjúkrahjálp vegna geðbilaðra og hálfvita.
Hjálp þessi er veitt öllum þeim, er sjúkdóma þessa hafa, og er þeim komið 

fyrir á sérstökum sjúkrahúsum. Kostnaðurinn er, að svo miklu leyti sem efna- 
hagur leyfir, greiddur af sjúklingum og aðstandendum, en það, sem á vantar, 
er greitt með sama móti og sjúkrahjálpin.

VI. Fæðinga- og barnastyrkur.
Hjálp þessi nær til allra vanfærra kvenna, mæðra með ungbarni og barna 

vngri en 5 ára. Hjálp þessi er að nokkru levti sem fræðsla fyrir vanfærar konur, 
læknisskoðun fyrir fæðingu, dvöl á barnahælum, aðstoð yfirsetukonu og barn- 
fóstru og sjúkrahúsdvöl fyrir konur, sem fá barnsfararsótt, auk ýmis annars. 
Kostnaðurinn greiðist með sama móti og sjúkrahjálp vegna geðveikra og hálfvita.

VII. Heilbrigðisráðstafanir fyrir skólabörn.
Kennslulögin frá 1921 mæla svo fyrir, að fræðslustjórnin eigi að sjá börn- 

unum fyrir læknisskoðun og læknishjálp i almennum barnaskólum; þar að auki 
ber þeim að sjá um kennslu fyrir blind, dauf, hálfvita, bækluð og flogaveik börn. 
Einnig er skólavöldunum heimilt að veita börnunum máltiðir. Kostnaðurinn við 
þetta er greiddur með útsvörum og styrk ríkisins; ennfremur ber foreldrum 
barnanna að greiða aftur kostnaðinn, ef liagur leyfir.



VIII. Skyldur skipseiganda við sjúka eða særða skipverja.

Lög mæla nákvæmlega fyrir um skyldur skipseiganda, og eru ákvæðin 
með mjög líku móti og t. d. i Danmörku, og þykir þvi ekki ástæða að skýra 
nánar frá því hér.

Nákvæmar skýrslur um allan kostnaðinn, sem af alþýðuhjálp þessari leiðir, 
eru ekki fyrir hendi, en vitað er, hve mikið hið opinbera greiðir, og er það sem 
hér segir:
Greiðslur hins opinbera til alþýðuhjálpar i Stóra-Bretlandi og N.-lrlandi árið 1930.

þús. £

1. Elli- og blindralífeyrir ..........................................  38033
2. Fátækraframfærslan .............................................. 34000
3. Styrkur til sjúkrahúsdvalar ............................. 9983
4. Sjúkrahjálp f jr ir  Hálöndin og eyjarnar ..........  71
5. Sjúkrahjálp vegna geðveikra og h á lfv ita ............  10426
6. Fæðingar- og barnastyrkir ............................. 2703
7. Heilbrigðisráðstafanir fvrir skólabörn ................  4224

Samtals 99438 

ALÞÝÐUSTYRKIR í HOLLAXDl.

A. Alþýðutryggingar.

Alþýðutryggingar eru slysatryggingar, sjúkratryggingar og örorku-, elli- og 
ekkna- og munaðarleysingjatryggingar, sem eru lögboðnar, og atvinnuleysis- 
trvggingar, sem eru frjálsar.

Sjúkratrvggingin er mjög ung i þeirri mynd, sem hún er nú, og er þvi 
ekki hægt að gefa neinar tölur um það, hve miklu hin tryggða áhætta neinur, né 
hve mikill hluti þjóðarinnar er liennar aðnjótandi, en þar sem kunnugt er um 
ákvæðin um tryggingarskyldu og tryggingarrétt mun láta nærri, að jafnmargir 
séu tryggðir og í örorkutryggingunni.

A f 6,9 millj. íbúa 1920 unnu rúmar 2 millj. fyrir kaupi. 1930 voru ibúarnir 
7,9 millj., og mun því láta nærri, ef gert er ráð fyrir sömu hlutföllum, að 2,3 millj. 
hafi þá unnið fyrir kaupi, en fjöldi hinna trvggðu var 1930 sem hér segir:

í  slysatryggingunni ............................................ 1611 þús.
-  örorku-, elli- og ekknatryggingunum ............ 2716 —
-  frjálsum ellitryggingum .................................  285 —
-  frjálsum atvinnuleysistryggingum .................  419 —

í slysatryggingunni eru sjómenn ekki taldir með, þar sem engar upplýs- 
ingar voru fyrir hendi um fjölda hinna tryggðu sjómanna.

I. Slysatrygging.
í Hollandi eru sérstakar slysatryggingar fyrir sjómenn og verkamenn við 

landbúnað, en i almennu slysatrvggingunum eru aðrir þeir, sem fyrir kaupi 
vinna eða samkv. lærlingssamningi.



Stjórn almennu slysatrygginganna er í höndum tryggingarbanka rikisins, 
sem tekur ákvarðanir 11111 styrki og sér 11111 styrkgreiðslur. í sérstökum tilfellum 
og með leyfi bankans getur atvinnuveitandi sjálfur ábyrgzt áhættuna, sem af 
vinnu hjá honuni stafar, en setja verður liann bankanum iryggingu fyrir greiðsl- 
unni.

Úrskurðarvald í deiluatriðum er í höndum tryggingarréttar, sem er skip- 
aður tveim trúnaðarmönnum rikisstjórnarinnar, fjórum trúnaðarmönnum hinna 
Irvggðu og jafnmörgum fyrir atvinnuveitendur. Kostnaðinn við trygginguna 
greiða atvinnuveitendur, annaðhvort til tryggingarbankans, eða, ef þeir sjálfir 
ábyrgjast áhættuna, beint til hinna slösuðu.

Stvrkir greiðast vegna slysa við vinnu og nokkurra vinnusjúkdóma.
Akvæðin 11111 greiðslur til liinna slösuðu gera ráð fyrir þrennskonar afleið- 

ingum af slvsum: Orkutapi um stundarsakir, örorku og dauða, og eru greiðslur 
mismunandi, eftir þvi, liver afleiðingin verður.

í fyrsta tilfelli er greidd læknishjálp, eða tilsvarandi fjárupphæð, dagpen- 
ingar, sem nema 80 r.i af kaupi liins slasaða í allt að 43 daga, og lífeyrir til þeirra, 
sem þá eru enn ekki orðnir lieilir heilsu. Fer lifevririnn eftir því, hve mikið orku- 
tapið er, en mest nemur hann 70 (.l af kaupi hins slasaða.

Ef hinn slasaði þarfnast stöðugrar umönnunar, má greiða honum fullt 
kaup, sem þó aldrei er talið liærra en 8 fl. á dag.

Ef örorka lilýzt af slysinu, er greiddur lifeyrir eins og í fyrsta tilfelli.
Ef liinn slasaði deyr, er greiddur útfararkostnaður, sem nemur 30 daga 

kaupi hins látna, og lifeyrir til skylduómaga, sem nciiiur 30% af kaupi til konu 
hans og 15 % til hvers af börnum hans, en 20 (A , ef þau eru munaðarleysingjar. 
Um greiðslur til annara skylduómaga fer eftir því, hve 111 jög þeir voru honiun 
áhangandi.

Allur lifeyrir, sem greiddur er vegna dauða, má þó ekki nema meiru en 
60% af kaupi hins látna.

Fjrirkomulag sértrygginganna fyrir landbúnaðarverkamenn og sjómenn 
er með svipuðu móti, nema að rikið greiðir tryggingarkostnaðinn fyrir nokkra 
smáú tger ðarmenn.

II. Slysatrygging.
Lög 11111 sjúkratryggingar eru frá 1913, en var breytt mjög mikið 1929. 

Mæla þau svo fyrir, að allir verkamenn, sem fyrir kaupi vinna, lægra en 3000 fl. 
á ári, séu skyldutryggðir.

Undantekið er vinnufólk á he.imilum, verkamenn við ihlaupavinnu, sjó- 
nienn i siglingum, kauplausir lærlingar og ýmsir þeir, sem trvggðir eru annars- 
staðar, svo sem starfsmenn járnbrautanna, hermenn o. s. frv.

Tryggt er hjá tvennskonar sjóðum, og eru aðrir takmarkaðir við vissar iðn- 
greinar, en liinir við héruð. Kostnaðinn við tryggingarnar greiða atvinnuveit- 
endur og verkamenn, sinn helminginn livor, og eru iðgjöldin ákveðin sem viss 
hundraðshluti af kaupgreiðslu. Sérhver sjóður verður að leggja 5% af iðgjöld- 
unum í varasjóð, þar til hann nemur liálfum meðaltekjum þriggja siðustu 
áranna.



Styrkgreiðslur eru vegna veikinda og fæðinga, og eru eingöngu í peningum. 
Greiðslutíminn er allt að 26 vikur, og nema greiðslunnar 80% af kaupi liins sjúka. 
Fæðingarstyrkur er aðeins greiddur tryggðum konum, en hann nemur fullu kaupi 
1 6 vikur fyrir og minnst 6 vikur eftir barnsburð.

Annars er fvrirkomulag þessara trvgginga ennþá svo ungt, að ekki er enn 
séð, með hvprju móti framkvæmd þess verður,

III. Örorku-, elli- og ekkna- og munaðarleysingjatryggingar.
Tryggingar þessar voru fvrst settar á stofn 1913, en hefir oft verið breytt, 

siðast 1931.
Tryggingarskyldir eru allir, sem lijá öðrum vinna og hafa tekjur Iægri en 

2000 fl. á ári. Nú hækka tekjur tryggðs manns upp úr 2000 fl. á ári, og er hann 
þó skyldutrvggður þar til tekjur hans nema 3000 fl. á ári. Þeir, sem ekki eru 
lengur tryggingarskyldir, geta þó haldið áfram að trvggja sig, en greiða verða 
þeir sjálfir öll iðgjöldin.

Tryggingarskyldir eru þó aðeins þeir, sem tryggingarskylt starf hafa unnið 
fyrir 35 ára aldur, sömuleiðis eru þeir undanteknir tryggingarskyldu, sem 
annarsstaðar eiga kröfu á lifeyri, og eru það aðallega ýmsir opinberir starfs- 
menn og starfsmenn við atvinnurekstur hins opinbera.

Framkvæmd trygginganna er hjá tryggingarbankanum, en úrskurðarvaldið 
hjá tryggingarrétti.

Kostnaðinn við trygginguna greiða atvinnurekendur og verkamenn, og nema 
iðgjöldin 0.25— 0.60 fl. á viku eftir launaflokki.

Rikið greiðir öll iðgjöld fyrir þá, sem herþjónustu gegna, en meðan á at- 
vinnulevsi eða verkfalli stendur falla þau burt, og ef hinn tryggði verður veikur, 
greiðir sjúkratrvggingin þau.

Lifeyrir, er vegna elli eða örorku greiðist, nemur 260 meðalvikugjöldum, 
að viðbættum 1 1 ,2 % af öllum iðgjöldunum, en þó má þessi viðbót aldrei verða 
minni en fimmti lilutinn af fasta tillaginu.

Ellilaun greiðast frá 65 ára aldri. Örorkulifeyrir greiðist, ef starfskraftar 
hins tryggða hafa skerzt um %  hluta eða meira, en örorka er þó aðeins tekin til 
greina, sé hún lengri en hálft ár.

Til þess að verða ellilaunanna aðnjótandi er ekki krafizt neins ákvæðis- 
líma, en aðeins þeir, sem greitt hafa 150 iðgjöld, fá örorkulifeyri.

Sjúkrahjálp má veita, ef ætla má, að á þann liátt verði komizt lijá örorku.
Ekkjulaun nema 312 sinnum meðalvikuiðgjaldi jnanns hennar, en þau greið- 

ast þó aðeins, hafi maður hennar ekki notið örorkulífeyris eða hafi ekki verið 
60 ára að aldri, þegar þau giftust.

Sömuleiðis verður hún að vera orðin 60 ára eða liafa misst % hluta starfs- 
krafta sinna.

Styrkur til munaðarleysingja greiðist aðeins skilgetnum börnum og nem- 
ur sömu upphæð og ekkjulaunin. Allur styrkur til aðstandenda má ekki nema 
meiru en þeim lifeyri, sem hinn látni hefði fengið, og verður liann þó að hafa 
greitt 40 vikuiðgjöld. Hafi það verið gert, er áhættan trvggð áfram, þó svo að 
iðgjaldagreiðslur hafi fallið niður.



Sérstök ákvæði voru gerð til þess að veita þeim, sem ekki féllu undir trygg- 
inguna vegna aldurssakir, þegar hún var lögleidd, einhverja úrlausn, en hér 
þykir ekki ástæða til þess að greina frá þeim,

Fyrir námumenn eru sérstakar trvggingar, enda er áhættan. þar mun meiri 
en í öðrum starfsgreinum, en liér mun ekki nánar skýrt frá þeim.

Frjálsar ellitrjggingar voru lögleiddar 1919; greiða hinir tryggðu öll ið- 
gjöldin, en þau eru mismunandi eftir þvi, hve liá tryggingarupphæðin er, og.getur 
hún verið 3— 20 fl. á viku.

Til þess að gera öllum þeim, er þessar tryggingar voru ætlaðar, en það 
voru lágtekjumenn, sem ekki heyrðu til skyldutrvggingunum, jafnt undir höfði, 
greiddi rikið allverulegan styrk til trygginganna til þess að iðgjöld eldri manna 
þyrftu ekki að yera þeim mun hærri sem þeir voru eldri, sömuleiðis til þess að 
hægt væri að greiða mönnum, sem uppfylltu þau skilyrði, sem þurfa þótti, elli- 
laun, þó svo þeir væru þegar orðnir 65 ára.

IV. Frjálsar atvinnutryggingar.
Tryggingarsjóðir þessir eru myndaðir af stéttafélögum verkamanna og 

launaðra starfsmanna, og geta allir meðlímir þeirra félaga tryggt sig, en ekki 
ber þeim nein skvlda að gera það.

Kostnaðurinn við tryggingarnai er greiddur af hinum trvggðu og rikinu. 
Greiða hinir trvggðu iðgjöld, sem nema 12—40 fl. á ári, en ríkið greiðir að 
jafnaði jafnháa upphæð. Helming þessa styrks getur rikið innheimt hjá sveit- 
ar- og bæjarfélögunum. Nánari ákvæði um upphæð styrksins og ákvæðistima 
eru mjög mismunandi eftir félögum, en stvrkgreiðslutími er venjulega 36— 90 
daga. T il þess að verða rikisstvrksins aðnjótandi verða lög sjóðanna að vera 
samþykkt af hlutaðeigandi ráðherra.

V. Tryggingar fyrir starfsmenn við opinber fyrirtæki.
Þessar trvggingar eru með ýmsu móti, og er aðaltrvggingin f j7rir starfs- 

menn járnbrautanna, og eru þeir tryggðir gegn veikindum, örorku, elli og 
dauða.

VI. Athugasemdir.
Vér munum nú eins og fvrr reyna að gera oss grein fyrir, hve miklu 

kostnaður við trvggingarnar nemur fyrir hina trvggðu og þá, sem fvrir þá 
borga, og fvrir tryggingarstofnanirnar.

Þess ber þó að gæta við töflur þær, sem hér fara á eftir, að i slysatrygging- 
unum eru sjómenn undanskildir, þar eð engar upplýsingar voru fyrir hendi 
um fjölda hinna trvggðu; sömuleiðis var ekki hægt að gera slikan útreikning 
við hinar frjálsu ellitryggingar, þvi að meðlimatala er ekki i neinu eðlilegu 
sambandi við fjölda lifeyrismanna, þvi að lifevrir er greiddur til fleiri en 
þeirra, sem iðgjöld hafa greitt; sömuleiðis eru engar tölur gefnar við sjúkra- 
trygginguna, eins og áður hefir verið skýrt frá.



Iðgjöld og stvrkir liins opinbera til trvgginganna 1930.

1. Slysatrygging: (í Þlls- ,1-) (i
a. almenn slysatr.................................... 11441 8,0
b. slysatr. fyrir landbún......................... 272 1,4

2. Sjúkratrygging .....................................  — —
3. Örorku-, elli- og ekknatryggingar:

a. almenn örorkutr................................  58375 21,8
b. örorkutr. fyrir námumenn .............  3270 89,1

4. Frjálsar atvinnuleysistrvggingar ........  10808 25,8

Kostnaður við tryggingarnar árið 1930
. . . Stvrkir A livern

e^unt stjórnarkostn. tryggðan

1. Slysatrvgging: (l 1,,IS- 1̂' (l ,1J
a. almenn slvsatrvgging ......................  10777 7,6
b. slvsatr. fvrir landbún........................ 227 1,2

2. Sjúkratrvggingar .................................  —
3. Örorku-, elli- og ekknatryggingar:

a. almenn örorkutrvgging ................... 26516 9,9
b. örorkutr. fyrir námumenn .............  774 21,1

' 4. Frjálsar atvinnuleysistrvggingar ........  11564 27,6

Tekjur trvgginganna eftir tckjustofni árið 1930.
(ireiöslur hins (ieiöslu r (ireiðslur hinna Aðrnr

opinbera atv.rekenda tryggðu tekjur
Tegund tryggingn (i þús. 11.) (í þús. fl.) (í þús. tl.) (I þús. 11.)

1. Slysatrvggingin .............. 145 12088 — 1878
2. Sjúkratrvgging ................ — — -- —
3. Örorku-, elli- og ekknatr. . 17623 22026 21978 21837
4. Frjálsar ellitryggingar . . . 32139 — 5511 47
5. Frjálsar atvinnulevsistr. . 5610 — 5198 396

B. Alþýðuhjálp í Hollandi
1. Sjúkrahjálp:

Fátækralögin frá 1912 mæla fyrir um fría sjúkrahjálp fyrir fátæk- 
linga, sem hið opinbera á að greiða, en auk þess eru ýmsar velgerðarstofn- 
anir, sem veita slíkt. .

2. Fæðingarhjálp:
Yfirsetukonur og hjúkrunarkonur veita fátækum sængurkonum ó- 

keypis hjálp. Ennfremur eru upplýsingastofur f jr ir  vanfærar konur i öll- 
um þéttbýlli liéruðunum. Barnaverndarstöðvar fyrir ungbörn eru og á víð 
og dreif um landið.

Kostnaðurinn við þessa starfsemi er greiddur af sveitar- og bæjar- 
félögunum og velgerðarstofnunum.



3. Barnavernd:
Margskonar hjálp er veitt fátækum börnum i skólum, svo sem máltið- 

ir og fatnaður, ennfremur mikið gert til þess að veita börnunum sumar- 
dvöl í sveit.

4. Skyldur skipaeigenda við veika og særða skipverja eru með liku móti og 
annarsstaðar.

Bera skipaeigendur ábyrgðina á eftirtöldum áhættum: slysi, sem ber 
að höndum við vinnu skipverja um borð eða í landi, veikindum, sem koma 
til á ferðinni, og dauða. A þá skipseigandi að greiða sjúkrahjálp og legu- 
kostnað, greiða skipverja laun út ráðningartimann og hluta af launun- 
um til aðstandenda lians, ef liann deyr. Sömuleiðis ber honum að greiða 
kostnaðinn við flutning hins sjúka til dvalarstaðar hans.

Ekki er gerlegt að gera nokkra grein fyrir kostnaðinum, er af hjálp 
þessari leiðir, þar sem stofnar hennar eru með svo ýmsu móti.

ALÞÝÐUSTYRKIR í FRAKKLANDI.

Alþýðustyrkir voru til skamms tíma mjög ófullkomnir i Frakklandi. Að- 
eins einn hluti landsins hafði sæmilegar alþýðutrvggingar, en það var Elsass- 
Lothringen; var tryggingarfyrirkomulagið þar leifar þess tíma, þegar sá lands- 
hluti tilhevrði Þýzkalandi. Annars voru alþýðutryggingar bundnar við ein- 
stakar atvinnugreinar, svo sem námugröft og siglingar; ennfremur voru ýmsir 
starfsmenn hins opinbera tryggðir.

Eftir heimsófriðinn, og sérstaklega með tilliti til þess, live mikill munur 
var á skipulagi þessara mála i Frakklandi og Elsass-Lothringen, var hafizt 
handa með undirbúning almennra alþýðutrvgginga, og var frumvarp til laga 
um þær borið franj árið 1921 af verkamálaráðherra. Sem dæmi upp á það, 
hve mjög var talið nauðsvnlegt að vanda til trvggingarlaganna, má geta þess, 
að þau voru fyrst samþvkkt árið 1928, og var þó strax brevtt árið 1930, áður 
en þau komu til framkvæmda.

Þessar almennu alþýðutryggingar hafa því ennþá ekki gefið mikla reynslu, 
sem draga mætti álvktanir af, en aftur á móti munu lögin vera hin fullkomn- 
ustu, það sem þau ná.

A. Alþýðutryggingar í Frakklandi.

Eins og áður var getið, eru sérstök tryggingarlög i gildi fyrir Elsass- 
Lothringen, ennfremur fvrir einstakar atvinnugreinar. Þar að auki eru liinar 
almennu slvsatryggingar ekki i lagabálkinum um hinar almennu alþýðu- 
tryggingar.

Hér munum vér reyna að gera grein fvrir trvggingum þessum, sem snerta 
aðallandið, en á hinn bóginn ekki taka til meðferðar fvrirkomulag trvgging- 
anna i Elsass-Lothringen.

I. Slysatrygging.
Tryggingar þessar ná til allra manna, sem vinnu hafa við verzlun, iðnað 

eða landbúnað, sömuleiðis til heimilishjúa.



Sjómenn, menn sem vinna á heimilum sínum, starfsmenn við ýmsar opin- 
berar stofnanir og starfsmenn við ólíkamlega vinnu teljast ekki til trygg- 
inganna.

Vinnuveitendur eru ekki skyldugir að tryggja sig gegn ábvrgð þeirri, sem 
á þeim hvilir, en geri þeir það, verða þeir að trvggja sig lijá viðurkenndum 
trvggingarfélögum.

Sérstakur sjóður ábvrgist greiðslurnar til verkamanna, og greiða atvinnu- 
veitendur eða tryggingarfélög þau, er þeir tryggja hjá, ákveðið gjald i sjóð 
þennan. Er gjaldið fyrir þá atvinnuveitendur, er hafa trvggt sig, lægra en 
hina, sem ekki hafa tryggt sig.

Verkamenn eiga kröfu á greiðslum, ef þeir vegna slysa við vinnu, eða 
vinnusjúkdóma, sem nánar eru tilteknir, verða frá vinnu í 4 daga eða meira, 
verða algerlega eða að nokkru levti óstarfhæfir, eða hljóta dauða af.

Greiðslurnar eru hlutfallslegar við svo kölluð slofnlaun hins tryggða, en 
stofnlaun eru öll laun lægri en 8000 fr. á ári, fjórði hluti þess, sem milli 8000 
og 18500 fr. er, og áttundi hluti þess, sem þau nema meiru en 18500 fr.

Ef hinn tryggði verður um tíma óstarfhæfur af áður nefndum ástæðum, 
fær hann greidda dagpeninga, sem nema hálfum stofnlaunum hans, læknis- 
hjálp og sjúkrahúsdvöl.

Ef orkutap verður að staðaldri vegna slyssins, fara greiðslur eftir þvi, hve 
miklu orkutapið nemur.

Öryrkjar frá greiddan lifevri, sem nemur stofnlauna þeirra, en aðrir 
fá hálfa þá kauplækkun, sem orkutapið veldur.

í öllum tilfellum er greidd læknishjálp og sjúkrahúsdvöl, þar til hinn 
slasaði er búinn að fá þann bata, sem fæst.

Ef dauði hlýzt af slvsinu, fær niaki hins slasaða lifevri, sem nemur 20% 
af stofnlaunum, og uppbætur vegna barna yngri en 16 ára.

Hafi hinn dauði ekki verið giftur eða átt börn, er greiddur styrkur, mis- 
munandi eftir skyldleika, skylduliði hins látna. Auk þessa er greiddur útfar- 
arkostnaður allt að 200 fr.

II. Almennar alþýðutryggingar vegna veikinda, örorku, elli og dauða.
Trvggingar þessar eru í tveimur aðaldeildum, annari fvrir iðnaðarverka- 

menn, verzlunarmenn og heimilishjú, hinni fvrir verkamenn við landbúnað.
a. Trvggingar fyrir iðnaðarverkamenn, verzlunarmenn og heimilishjú:
Tryggingarskvldir eru allir þeir, er lijá öðrum vinna og ekki hafa hærri 

árslaun en 15000 fr. Mark þetta er þó hærra í stórborgum og fyrir barnmarg- 
ar fjölskyldur, og getur orðið liæst 25000 fr.

Erlendir verkamenn hafa í öllum aðalatriðum sömu skjddur og réttindi 
sem innlendir.

Trvggingar þessar ná ekki til ýmissa flokka verkamanna, sem tryggðir 
eru með öðrum lögum, eins og séð verður.

Tryggt er hjá ýmiskonar tryggingarstofnunum, opinberum eða séreignar, 
og þykir hér ekki ástæða til þess að gera nánari grein fvrir þvi.

Kostnaðurinn við tryggingarnar er greiddur með iðgjöldum hinna tryggðu



og atvinnuveitenda, styrk liins opinbera og ýnisum skatttekjum. Iðgjöldin eru 
reiknuð af 5 launaflokkum og eiga að nema 10'< af stofnlaununum, en voru 
fram til 1. apríl 1934 aðeins 8% og verða til 1. apríl 1940 9%. Vinnuveitandi 
greiðir öll iðgjöldin, en getur dregið helminginn af kaupi bins tryggða.

Rikissjóður greiðir um 640 millj. fr. til trygginganna á ári, aðallega vegna 
ellitrygginganna.

Hinar ýmsu aðrar tekjur eru t. d. sparnaður, sem unnizt hefir við fátækra- 
framfærsluna, og skattur á veðmálum og spilum.

Greiðslurnar eru vegna veikinda, örorku, elli og dauða, og einnig er gert 
ráð fvrir stvrkjum vegna erfiðra heimilishaga, fæðinga og atvinnuleysis.

Til þess að verða aðnjótandi styrks vegna veikinda, verður hinn trvggði 
að hafa greitt 60 daga iðgjöld þrjá síðustu mánuðina.

Greiðslur eru ekki aðeins vegna veikinda liins tryggða, heldur og vegna 
veikinda konu hans og barna yngri en 16 ára.

Styrkurinn er fyrir læknishjálp, en þó greiðir liinn trvggði hluta af þeim 
kostnaði, sem nemur 15—20%.

Ef hinn trvggði verður frá vinnu vegna veikinda, fær hann greidda dag- 
peninga, sem nema hálfum launum hans, og þar að auki uppbót fyrir hvert 
barn sitt.

Fæðingarstyrkur er bundinn þvi skilyrði, að hinn trvggði hafi greitt 60 
daga iðgjöld i þrjá mánuði fyrir byrjun óléttunnar.

Veittur er sjúkra- og meðalakostnaður tryggðum konum og konum 
trvggðra manna.

Trvggðar konur fá og sjúkrastvrki í 6 vikur fyrir og 6 vikur eftir fæðingu, 
og þar að auki fóstrunarstyrk í allt að 9 mánuði eftir fæðingu.

Örorkustyrkur er bundinn þvi skilvrði, að liinn tryggði hafi verið tryggð- 
ur siðustu tvö árin, og hafi greitt 480 daga iðgjöld.

Ef orkutap er 66%% eða meira, fær hinn tryggði lífeyri og læknishjálp 
og sjúkrakostnað.

Lifeyririnn nemur að jafnaði 40 'V af launum hins tryggða, en getur brevtzt 
nokkuð, eftir því hve gamall hinn tryggði var, þegar hann var trvggður, og 
eftir þvi, hve mörg iðgjöld hann hefir greitt. Þar að auki er greidd uppbót fyrir 
börn yngri en 16 ára.

Ellitryggingin greiðir ellilaun til hinna tryggðu, þegar þeir verða 60 ára. 
Þó má greiða ellilaun þegar frá 55 ára aldri, og draga að greiða þau fram til 
65 ára aldurs.

Ellilaun þessi eru mismunandi, eftir þvi live mörg iðgjöld hinn tryggði 
hefir greitt, en eiga að jafnaði að nema 40% af kaupi hans.

Tryggðir menn, sem komið hafa á legg þremur börnum, fá uppbót, sem 
nemur 10% af kaupi þeirra.

Greiðslur vegna dauða tryggðs manns fara einnig eftir því, hve mörg ið- 
gjöld hann hefir greitt, þó með takmörkunum. Sömuleiðis eru greiðslurnar 
mismunandi eftir heimilishögum.

Ef tryggður maður verður atvinnulaus, greiðir svonefndur atvinnuleysis- 
tryggingarsjóður iðgjöldin fyrir hann, en þó ekki lengur en 80 daga á hverju ári.



b. Tryggingar fvrir landbúnaðarverkamenn:
Þessar tryggingar eru með nokkru öðru móti en hinar áðurgreindu. Ið- 

gjöldin eru t. d. ekki eingöngu bundin við launaupphæðina, heldur eru þau 
10 fr. á mánuði, að viðbættum 209< af launauifi)hæðinni.

Auk þessara iðgjalda greiddi sjóður nokkur, sem ekki er með öllu ljóst, 
hvernig á stendur, iðgjöld, sem námu allt að þvi jafnmiklu, en frá 1 . apríl 
1932 hefir rikið greitt þá upphæð.

Ákvæði um greiðslur þessarar trvggingar eru ekki fastákveðin, lieldur 
hafa tryggingarfélögin allmikið sjálfsvald, en hinir trvggðu hafa þar allmikil 
áhrif á.

Þá eru sérstakar tryggingar fyrir námamenn, sjómenn, starfsmenn við 
járnbrautir, starfsmenn við póstinn og verkamenn liins opinbera, og munum 
vér revna að gera stutta grein fyrir hverri um sig.

III. Tryggingar fyrir námamenn.
Tryggingar þessar eru í tvennu lagi, sjúkratrygging og örorku, elli- og 

ekkna- og munaðarleysingjatrvggingar.

a. Sjúkratryggingar námamanna.
Allir starfsmenn við námafvrirtæki eru trvggðir i tryggingum þessum, en 

tryggingarfélögin eru stvrktarfélög námamanna, og mega engin önnur félög 
tryggja gegn áhættum þessum. Stjórn þeirra er i höndum trúnaðarmanna at- 
vinnurekenda og verkamanna.

Kostnaðurinn við trvggingarnar er greiddur með iðgjöldum hinna tryggðu 
og atvinnurekenda, en ríkið veitir einnig nokkurn styrk.

Lög mæla ekki nákvæmlega fvrir um, hvaða eða hverskonar greiðslur 
félögunum beri, en veita félögunum sjálfum viðtækt vald til að ákveða slíkt.

b. Örorku-, elli- og ekkna- og munaðarleysingjatryggingar fyrir verka- 
menn.

Svið þessara trvgginga er slikt hið sama og hinna fvrrnefndu.
Stjórn þeirra er í höndum lífeyrissjóðs námamanna. Kostnaðurinn er 

greiddur með jöfnum iðgjöldum frá verkamönnum og atvinnurekendum og 
styrk hins opinbera.

Styrkir eru greiddir, þegar hinn trvggði verður 55 ára að aldri, þegar hann 
verður örvrki, og til skylduliðs hans, þegar hann deyr.

IV. Tryggingar fyrir sjómenn.
Slysa-, sjúkra-, örorku-, elli- og dauðatryggingar.
Tryggðir eru allir franskir borgarar, sem stunda sjómennsku, að undan- 

skildum hermönnum og öðrum þeim, er í þjónustu hins opinbera eru, annars 
eru trvggingarnar i tveimur deildum, önnur fvrir áhættur við starfið, en hin 
örorku-, elli- og ekkna- og munaðarleysingjatrygging.

a. Tryggingar gegn vinnuáhættum.
Stjórn þessara trvgginga er skipuð trúnaðarmönnum hins opinbera, at- 

vinnuveitenda og hinna tryggðu.



Kostnaðurinn er greiddur nieð iðgjöldum skipaeigenda og hinna trvggðu, 
stvrk hins opinbera og ýmsum tekjum trvggingarsjóðsins.

Greiðslur þessa sjóðs eru vegna vinnutaps um stundarsakir, örorku eða 
dauða. *

E f hinn tryggði verður óvinnufær uni stundarsakir, fær liann dagpeninga, 
er nema að jafnaði hálfum launum hans, ef hann verður örvrki, fær hann líf- 
evri, sem nemur "-j launa lians; en ef hann deyr, fá aðstandendur hans hálfan 
þann lífeyri, sem hinn trvggði hefði fengið liefði hann lifað, og uppbót vegna 
barna yngri en 16 ára.

b. Örorku-, elli- og ekkna- og munaðarleysingjatryggingar fyrir sjómenn.
Stjórn og tekjuöflun þessa sjóðs eru með líku móti og liins fyrrtalda, en 

greiðslur sjóðsins cru vegna elli, örorku eða dauða.
Uppliæð ellilauna, sem greidd eru frá 50 ára aldri, fer mjög eftir stöðu 

liins tryggða á skipinu og starfstima lians; sama er að segja um örorkulíf- 
eyrinn.

Ekkja eða börn liins látna fá sama lífevri og hinn tryggði hefði fengið, 
hefði hann náð 50 ára aldri.

V. Tryggingar fyrir járnbrautarmenn.
Tryggingar þessar cru gcgn samskonar áhættum og almennar alþýðu- 

tryggingar, en eru allmiklu eldri, og var þeim því breytt i samræmi við hina 
nýju trvggingarlöggjöf 1928.

Þó eru þessar trvggingar sérstæðar að því leyti, að kostnaðurinn við þær 
er allur greiddur af járnbrautarfélögunum; annars cru önnur ákvæði svo 
svipuð fvrirmælum annara trygginga, að ekki þykir ástæða til þess að fara 
nánar inn á þau liér.

VI. Tryggingar fvrir starfsmenn við póstinn.
Trvggingar þessar cru fyrir clli, örorku og dauða, og er greiddur lifeyrir, 

þegar hinn trvggði verður 60 ára, örvrki eða deyr. Fer lifeyririnn aðallega eft- 
ir starfstíma hins tryggða. Kostnaðurinn er greiddur með iðgjöldum hinna 
tryggðu, sem nema 6 % af launum þcirra, og styrk rikisins, sem nemur 9% af 
kaupgreiðslum; annars l)cr hið opinbera allan halla af trvggingunum.

VII. Trvggingar fyrir verkamenn hins opinbera.
Þessar trvggingar eru gegn samskonar álnettum og hinar síðasttöldu, og 

eru fyrir verkamenn við ýmsar stofnanir hins opinbera.
Kostnaðurinn er greiddur með jöfnum iðgjöldum hinna tryggðu og 

ríkisins.
Eins og áður var á minnzt, gilda sérstök tryggingarlög fvrir Elsass-Loth- 

ringen, en þar sem þau mvnda algerlega lieild fyrir sig, þykir hér ekki ástæða 
til þess að gera nánari grein fyrir þeim.

Auk þessara tryggingarfvrirmæla eru ennþá í lögum ákvæði um frjálsar 
atvinnuleysistrvggingar og frjálsar alþýðutrvggingar. Eru þessi fyrirmæli all- 
gömul.



VIII. Frjálsar atvinnulevsistryggingar.
Tryggingar þessar eru í sambandi við verklýðsfélögin. Kostnaðurinn er 

greiddur með iðgjölduni hinna tryggðu og slyrk hins opinbera, sem nemur 
40% eða 33% af greiðslum sjóðanna eftir stærð þeirra. Greiðslur sjóðanna eru 
mjög mismunandi og önnur ákvæði þeim viðvikjandi svo óákveðin, að ekki 
er hægt að gera nánari grein fyrir þeim.

Að endingu skal hér getið hinna frjálsu alþýðutrvgginga.

IX. Frjálsar alþýðutryggingar.
Lög mæla ekki fyrir um, livert svið þessir sjóðir hafa, en slíkt er ákveðið 

i reglugerð hvers um sig; þó verða þessir sjóðir að fá viðurkenningu hins opin- 
bera á reglum sinum.

Tekjur sjóðanna eru iðgjöld meðlimanna, stvrkur hins opinbera, tekjur 
af lánum og gjafir og stvrkir frá einstaklingum.

Trvggt er gegn veikindum, fæðingum, örorku og dauða.
Styrkgreiðslur eru ákveðnar fvrir hvern sjóð fvrir sig, og eru því með 

nokkuð misjöfnu móti.

X. Athugasemdir.
Eins og' séð verður af vfirliti því, er liér fór á undan, er fyrirkomulag 

tryggingarmála í Frakklandi með nokkuð öðru móti en annarsstaðar; er það 
sérstaklega eftirtektarvert, að trvggingar skiptast þar frekar eftir atvinnu- 
greinum en eðli trvgginganna sjálfra. Engin ein grein trvgginganna nær til 
allra þeirra, er slíkra trvgginga þurfa, heldur eru þar sérstakar tryggingar 
fyrir vissan landshluta, eins og t. d. Elsass-Lothringen, eða fyrir sérstakan 
starfsmannaflokk, eins og t. d. námamenn og sjómenn. Allt þetta veldur þvi, 
að erfiðara er að gera sér grein fyrir því, hversu viðtækar hinar einstöku 
greinar trygginganna eru, eða að hve miklu leyti þær bera þungann, er af 
hinum ýmsu áhættum leiðir. Það þvkir þvi ekki gerlegt að reikna út, live 
miklu tryggingargreiðslur nema á mann eða hve liáar tekjur tryggingarstofn- 
ananna eru á meðlim, af áðurgreindum ástæðum. Vér munum þvi eingöngu 
reyna að gefa sem greinilegast y-firlit vfir meðlimafjölda og fjárveltu hinna 
einstöku tryggingargreina fyrir sig, án þess að revna að draga nokkrar á- 
lvktanir af þvi.

Siðasta manntal, sem við höfum skýrslur um, er frá i marz 1926. Þá voru 
íbúar Frakklands (með Elsass-Lothringen) 40743897. Þar af voru starfandi 
21394088, en hjá öðrum unnu 15118500.

í hverri einstakri trvggingargrein var fjöldi hinna trvggðu og gjöld vegna 
trygginganna sem liér segir árið 1930 eða 1931:

1. Slysatrygging ..............................................  10300000 2024500 þús. fr.
2. Almennar alþýðutrvggingar1) .................... 9388000 4102401 —  —
3. Tryggingar fyrir námamenn:

1) Trjggingargrein þessi er nýtekin til starfa og þvi ekki fu lla r greiðslur byrjaðar.



a. Sjúkratrygging .......................................  324087 106491 — —
b. Elli-, örorku- og ekknatr..........................  388000 330735 — —

4. Trvggingar fvrir sjómenn:
a. Trygging fyrir vinnuáhættum ..............  200000 30100 — —
b. Örorku-, elli- og ekknatr........................ 200000 200602 — —

5. Trvggingar fvrir járnbrautarmenn ...........  554511 2000639 — —
6. Tryggingar fyrir póstmenn .......................  óþekkt 234337 — —
7. Tryggingar fyrir verkam. liins opinbera . . 71582 178932 —  —
8. Frjálsar atvinnutryggingar ........................  180299 1702 —  —
9. Frjálsar alþýðutryggingar .......................... 7301184 519495 — — -

9729964 þús. fr.
B. Alþýðuhjálp í Frakklandi.

Hér mun eigi gerð grein fvrir fvrirkomulagi alþýðuhjálpar i Frakklandi, 
heldur munum vér aðeins revna að gera grein fyrir þvi, live mikið hver liður 
þessarar styrktarstarfsemi kostar hið opinbera og aðra, er að henni standa. 

Greiðslur hins opinbera og annara til almennrar alþýðuhjálpar árið 1930:

1. Elli- og örkumlastyrkir ......................  587144 þús. fr.
2. Atvinnuleysisstyrkir ............................  5216 — —
3. Fátækraframfæri .................................  221467 — —
4. Sjúkrastyrkir ........................................  1315579 — —
5. Berklavarnir ........................................  90772 —  —
6. Geðveikrakostnaður ............................ 500000 — —
7. Styrkir til þungra fjölskyldna ............ 262234 — —
8. Fæðingarstyrkir ...................................  164316 — —
9. Styrkir til fátækra barna ...................  220102 —  —

3366830 þús. fr.


