
Nd. 305. Nefndarálit
um frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 26 1. febr. 1936, um alþýðutryggingar.

F rá  minni hl. a llsherjarnefndar.

Akvæði þessa frv. m unu vera meðal )>eirra málefna, sem núverandi stjórnarflokk- 
ar sömdu urn, er þeir loks náðu samkomulagi um áfram haldandi s tjórnarsamvinnu. 
Frumv. felur i sér inargvíslegar brevtingar á alþýðutryggingunum, réttindum og 
skvldum hinna tryggðu og framkvæmd trvgginganna. Minni hl. allsherjarnefndar á- 
Iítur fyllstu þörf á mörgum og miklum breytingum á 1. um alþýðutrvggingar, en álít- 
u r hinsvegar, að þær brevtingar geti því aðeins orðið til verulegra og varanlegra bóta, 
að þær bvggist á rækilegri málefnislegri rannsókn a llra r þessarar löggjafar í heild. 
Til þess að svo megi verða telur minni hl. nauðsvnlegt, að allir stærstu stjórnmála- 
flokkarnir á Alþingi tilnefni sinn manninn hver i nefnd. til að endurskoða alla þessa 
löggjöf og legg'ja till. sínar fvrir  na'sta Alþingi. bað er hin brýnasta  nauðsvn fvrir  
framtíð hinna almennu trvgginga, að sem mestur sam hugur og skilningur ríki um 
þær og framkvæmd þeirra. Öruggasta leiðin til að ná þvi marki er sú, að stærstu 
stjórnm álaflokkarnir reyni til hins ýtrasta  að ná sem víðtækustu samkomulagi um 
málið.

Frv. þetta er svo seint fram komið, að vitað er, að ókleift er, að málið fái hæfi- 
lega rannsókn á þessu þingi. Það keniur fyrst til umræðu 2. des. og hefir síðan verið 
rætt á nokkrum  fundum í allsherjarn. Engra umsagna hefir verið unnt að afla um 
málið. Minni hl. telur, að frv. feli óverulegar og vafasam ar ré tta rbæ tur í sér, auk þess 
sem framkvæmd sjúkratrvgginganna er teflt i tvísýnu, þar sem bæjar- og sveitarfélög 
eru svipt yfirráðum  þeirra, sem telja verður, að þeim tvíma'lalaust beri samkv. al- 
mennum lýðræðisreglum. Vegna þessa telur minni hl. liæði rétt og skylt að fresta 
þessu máli til næsta þings og láta fara fram ra'kilega og alhliða rannsókn þess.

Minni hl. leggur því til, að frv. verði visað frá með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
í trausli þess, að rík isstjórnin skipi hið fyrsta þriggja inanna nefnd, samkv. til- 

nefningu stærstu júngflokkanna, til að rannsaka ýtarlega og alhliða lögin um alþýðu- 
tryggingar og leggja till. sinar fvrir næsta Alþingi, tekur deildin fvrir  næsta mál á 
dagskrá.

Alþingi, 9. des. 1937.

Thor Thors, Garðar Þorsteinsson. 
frsm.


