
Nd. 304. Nefndarálit
um  frv. til 1. um  brevt. á 1. nr. 2fi 1. febr. 1936, um  alþýðutrvggingar.

F rá  meiri hl. a l lsher ja rnefndar .
Nefndin hefir  k lofnað um málið, og skilar m inni hl. (GÞ og T T )  sérstöku áliti. 

Meiri hl. leggur til, að frv. verði sam þykkt með ef tir fa rand i

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. F ram a n  við grein ina ba'tist ný r  stafliður, sem verður  a-Iiður, svo 

h l jó ð an d i :
1. málsgr. 7. gr. laganna orðist svo:
R áðherra  sk ipar  þriggja m anna trvggingarráð  eftir  tilnefningu þriggja 

stærstu  þ ingflokkanna og leitast við að ná sainkomulagi um, að tilnefningu sé 
hagað þannig, að einn m eðlim ur trvggingarráðs verði trvggingarfræ ðingur  eða



hagfræðingur og annur  lögfra 'ðingur. Ráðherra  ákveður þóknun  tryggingarráðs.
Stafliðir breytis t samkv. þessu.

Við 2. gr. c. Orðin „með hæ rri eða lægri bótum  en ákveðið er í lögum þessum “ 
falli burt.
Við 9. gr. Greinin orðist svo:

23. gr. laganna orðist svo:
Þ ar,  sem s júkrasam lög  eru stofnuð, hefir  sérhver m aður, ka r l  eða kona, 

eldri en 16 á ra  og vngri en 67 ára, sem búse ttu r  er á samlagssvæðinu eða stundar
þ a r  a tv innu lengur en 6 m ánuði, rétt  og skvldu til að trvggja  sig í samlaginu,
enda sé h an n  ekki ha ld inn  alvarlegum, langvinnum, v irk um  sjúkdóm i, og fer um 
þetta e ftir  nánari  ákvæðum  í reglugerð. Nú hefir  tryggður  m aður  notið s júkrahús-  
eða hæ lisvistar  vegna alvarlegs, langvinns s júkdóm s, og n ý tu r  h an n  þá ekki hlunn- 
in da  þannig, að h an n  fái greidda s jú krahúsv is t  eða aðra  meiri há t ta r  læ kn ishjá lp  
vegna þess sjúkdóm s. Þeir, sem ha ldn ir  eru alvarlegum, langvinnum , v irkum  
sjúkdóm i, eiga rétt  á að tryggja  sig gegn öðruin óviðkom andi s júkdóm um . Menn 
67 á ra  og eldri eiga rétt  á tryggingu með sömu sk ily rðum  og aðrir, en eru  ekki 
tryggingarskyldir.
Við 19. gr. Aftan við gr. kom i ný  gr., svo hljóðandi (20. g r . ) :

Aftan við 36. gr. laganna bætist: (sbr. þó 31. gr.).
Greinata lan  b rey tis t  samkv. þessu.

Við 26. gr. Á eftir  o rðunum  ,,sem sjóðurinn  s ta r fa r“ k o m i : þó aldrei hæ rr i  upp- 
hæð en nem ur  greiddum  iðgjöldum  þeirra.
Við 36. gr. Greinin orðist svo:

Á eftir  79. gr. laganna bætist ný  gr„ sem verður 80. gr„ svo hljóðandi: 
L ifeyrissjóður greiðir árlega hverju  bæ jar-  og sveitarfélagi ti l ellilauna og 

ö ro rk u b ó ta :
1) Vexti af ellistv rk tarsjóð i bæ jar-  eða sveitarfélagsins og enn frem ur  h lu ta  þess 

að !4 a f  fram lagi lífevrissjóðs samkv. 77. gr. 2. tölulið. Þessum  14 hlu ta  af fram - 
lagi lífeyrissjóðs er skipt á milli h inna  e instöku bæ jar-  og sveitarfélaga í h lutfalli 
við veitt e llilaun og ö ro rku bæ tu r  ú r  bæ jar-  eða sveitarsjóði árið  áður. Trvggingar- 
s to fnun r ík is ins  t i lkv nn ir  hverju  bæ jar-  og sveitarfélagi fv r i r  1. okt. á r  hvert, 
hver sé upphæð vax tanna  af e llistv rk tarsjóð i þess og hver geti orðið hluti þess af 
% lífeyrissjóðsfram lagsins sam kvæm t 77. gr. 2. tölulið, en bæ jar-  eða sveitarfé- 
lagið leggur ja fnh áa  upphæð á móti og það no ta r  af h lu ta  s inum  af !4 lífeyris- 
sjóðsframlagsins.

Upphæð þá, sem til ú th lu tu n a r  ke inur  sam kvæm t þessum  tölulið, m á ein- 
göngu nota til s tv rk ta r  gam alm ennum  og ö ryrk jum , sem komizt geta af með 
styrk, sem nem ur  m inna  en hálfum  ellilífevri, eftir því sem næst verður  komizt, 
að h an n  geti orðið, er l ífevrissjóður hefir  tekið til fu llra  starfa, án  þess að leita 
f ram fæ rs lu s ty rks  að auki.

2) Afganginum, 34 h lu tum , af fram lagi l ifeyrissjóðs sam kvæm t 77. gr. 2. tölu- 
lið. Hluti hvers bæ jar-  og sveitarfélags af þessum hluta  lí fevrissjóðsfram lagsins 
ákveðst á sam a há t t  og í 1. tölulið, en m iðast við veitt eliilaun og ö ro rku bæ tu r  
yf irs tandand i árs. í h lu t  hvers bæ jar-  og sveitarfélags fellur þó aldrei hæ rr i  upp- 
hæð samkv. þessum  tölulið en til ja fns  við ú th lu tað  fram lag  þess ú r  bæ jar- eða 
sveitarsjóði til ellilauna og ö rorkubó ta  á árinu . Hlut hvers bæ jar-  og sveitarfé- 
lags er skipt á milli e ins takra  gam alm enna og ö ry rk ja  bæ jar-  eða sveitarfélags- 
ins, a nn a ra  en þeirra , sem s tv rks  n jó ta  samkv. 1. tö lu lið  og ekki hafa  næsta á r  á 
undan  notið a lm enns fram fæ rs lu s tv rks  ja fn fram t elli launum  og ö ro rkubó tum  
ú r  bæ jar-  eða sveitarsjóði og lifevrissjóði. Má h lu tu r  hvers e instaks ekki nema 
hæ rri  upphæð en svo, að árleg ellilaun og ö rorkubæ tur , sem ú th lu tað  er saman- 
lagt ú r  lífevrissjóði og bæ jar- eða sveitarsjóði, svari eðlilegum m eðalfram færslu-  
evri einstaklings, miðað við það bvggðarlag, þar  sem hann  dvelur. Skal fara  um



þetta  og annað  hér að lú tandi eftir reglum  T rygg ingars to fnunar  rikisins, er ráð- 
h e r ra  staðfestir.
Að svo m ik lu  leyti sem allt fram lag lifevrissjóðs samkv. 77. gr. fellur ekki til út- 
bo rg un ar  á þennan  hátt, rennu r  það a f tu r  inn i lifeyrissjóð, unz það á næsta ári 
er lagt við fram lag hans, er þá  verður  úthlutað .

Greinata lan  hér á eftir  brevtis t  samkv. þessu.
Meiri hl. læ tur þess getið, að h an n  áskilji sér rétt lil að bera fram  frekari brtt . 
frv. við 3. umr.

Alþingi, 9. des. 1937.
Bergur Jónsson, Vilm. Jónsson, Gísli Guðmundsson. 

form. fundaskr., frsm.


