
Ed. 244. Frumvarp til laga
um lifeyrissjóð ljósmæðra.

(E ftir 3. umr. i Nd.).
1. gr.Sjóðurinn heitir lífeyrissjóður ljósmæðra, og er hann eign rikisins.
2. gr.

Stofnfé sjóðsins myndast af framlagi ríkissjóðs, sem er 10000 kr. árlega í sjóð- 
inn, og iðgjöldum lögskipaðra ljósmæðra, sem er 4% af föstum launum  þeirra, og 
skal iðgjaldinu haldið eftir af laununum .

Um iðgjaldagreiðslur sjóðfélaga lifeyrissjóðs ljósmæðra til lifeyrissjóðs íslands 
fer eftir ákvæðum siðustu málsgr. 49. gr. laga nr. 74 31. des. 1937, um alþýðutrygg- 
ingar.

3. gr.
R íkissjóður ábyrgist greiðslu lifeyris samkvæmt lögum þessum.

4. gr.
Stjórn sjóðsins skipa 5 menn, form aður Ljósmæðrafélags Islands, ein ljósmóðir, 

er kosin skal á aðalfundi Ljósmæðrafélags íslands, en 3 menn í stjórnina skal rikis- 
stjórnin velja til þriggja ára, og gengur einn ú r árlega, í fyrsta sinn eftir hlutkesti. 
Stjórn sjóðsins skal kjósa form ann fy rir sjóðinn á fyrsta fundi, er hún heldur á ár- 
inu. Sjóðsstjórnin skal vinna kauplaust.

5. gr.
Tryggingarstofnun ríkisins hefir á hendi reikningshald sjóðsins, heim tir inn 

tek ju r hans og annast greiðslur ú r honum, hvorttveggja eftir tilvisun sjóðsstjórn- 
arinnar.

6. gr.
Reikningsár sjóðsins er alm anaksárið. Ársreikning skal semja jafnfram t árs- 

reikningi ríkissjóðs, endurskoða og úrSkurða á sama hátt og aðra reikninga rikisins.
7. gr.

Sjóðsstjórnin heldur fundi svo oft sem þörf er á, og skal hún halda gerðabók 
og skrá þar allar sam þykktir sinar. í  stjórninni ræður meiri h luti atkvæða, og má 
ekkert fé greiða ú r sjóðnum nema með samþykki sjóðsstjórnarinnar.

8. gr.
Rétt til lífeyris ú r sjóðnum hefir sérhver lögskipuð ljósmóðir, sem starfað hefir 

sem lögskipuð ljósmóðir í 15 á r eða meira, og hæ ttir störfum, eftir að sjóðurinn



tekur til starfa, af ástæðum, er sjóðsstjórnin telur lögmætar. Lögmæt ástæða til að 
hætta störfum  er aðeins sjúkdóm ur eða elli. Upphæð Iífeyris skal fara eftir því, 
sem um getur í 11. gr. Þær fyrrverandi ljósmæður, sem fá sérstaklega veitt eftirlaun 
ú r ríkissjóði samkv. ákvæðum í fjárlögum  eða samkv. ákvæðum ljósmæðralaga, 
skulu framvegis fá sömu upphæð árlega greidda ú r sjóðnum sem þær hafa nú frá 
ríkissjóði.

9. gr.
Ljósmæður, er starfa í bæjum og tryggð eru sömu eftirlaun og öðrum föstum 

starfsm önnum  bæjanna, gjalda ekki til sjóðsins og njóta ekki réttinda samkvæmt 
þessum lögum. í þeim bæjum, þar sem eftirlaunam álum  starfsm anna hefir enn ekki 
verið skipað, skulu þó þær ljósmæður, sem laun taka af bænum, hafa frjálsan  að- 
gang að því að njóta réttinda þessara laga, með sömu kjörum  og aðrar ljósmæður, 
þangað til þessum málum hefir verið skipað. Sama gildir um ljósmæður þær, sem 
starfa við fæðingardeild landsspítalans.

10. gr.
Upphæð lífeyris miðast við m eðalárslaun Ijósmóður siðustu 5 árin  áður en hún 

lætur af starfi. Til árslaunanna teljast laun og dýrtíðaruppbót.
11. gr.F u llu r lifeyrir skal m iðaður við árslaun samkv. 10. gr. og við fjölda þeirra ára, 

er ljósmóðirin hefir starfað sem lögskipuð Ijósmóðir, hvort heldur óslitið eða með 
millibili. Ef ljósmóðir læ tur af störfum  án þess vegna veikinda sé, verður hún þó að 
vera fullra 60 ára til þess að njóta lífeyris. F yrir m inna en 15 ára starf greiðist eng- 
inn lifeyrir.

F yrir 15—16 ára starf veitast 30% af meðall. síðustu 5 ára
— 16—17  „  33% ------„------
— 17—18  „------ 36% ------„----- -
— 18—19  „ 39% ------„------

19—20  „------  42%
20—21  45%
21—22  „------  48%
22—23  „------ 51%
23—24  „------  54%
24—25  „------  57%

Standi upphæð lífeyris samkvæmt þessum útreikningi ekki á heilum tug króna, skal 
hækka hann svo, að standi á tug.

12. gr.
Verði ljósmóðir ófær til allra starfa vegna slyss, sem hendir hana sökum starfs 

hennar sem Ijósmóðir, skal hún fá greiddan jafnháan lífeyri ú r sjóðnum og þær, er 
starfað hafa í 25 ár. Verði hún seinna vinnufær, fellur greiðslan niður.

13. gr.
Láti Ijósmóðir eftir sig föðurlaus börn innan 16 ára aldurs, skulu þau fá ú r  

sjóðnum allt að 200 kr. árlega hvert fram  til 16 ára  aldurs, eftir úrskurði sjóðsstjórn- 
ar. Gildir það jafn t, hvort sem um skilgetin eða óskilgetin börn er að ræða.

14. gr.
í desembermánuði ár hvert semur stjórn sjóðsins skrá yfir þá, er lífeyris skulu 

njóta á næsta ári, og gerir samþykkt um breytingar jafnskjótt og tilefni er til.



15. gr.
Lífeyrir greiðist árlega 1. dag júním ánaðar, og þá beint til hlutaðeiganda. Líf- 

eyri til barna veitir m óttöku fjárráðam aður þeirra. Áður en tryggingarstofnunin 
greiðir lífeyri, skal hún fá uppgefinn em bættisaldur viðkomandi hjá sjóðsstjórninni.

16. gr.
Umsóknir um lifeyri ú r sjóðnum skulu sendar form anni sjóðsins fy rir 1. des. ár 

hvert, og skal tekið fram, hve lengi og hvar viðkomandi hefir starfað.
17. gr.

Ljósmóðir, sem lætur af störfum  án þess að fá lífeyri ú r sjóðnum, skal fá endur- 
greidd iðgjöld þau vaxtalaust, er hún hefir lagt í sjóðinn.

18. gr.
Sjóðurinn tekur til starfa 1. jan. 1940, enda hafi þá iðgjöld verið greidd fyrir 

yfirstandandi ár og næsta ár (1938 og 1939) og ríkissjóðstillagið fy rir árið 1939.


