
Nd. 48. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 74 31. desember 1937, um alþýðutryggingar.

F rá fjárhagsnefnd.

Aftan við 1. tölulið 1. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Sé hinn slasaði tryggingarskyldur í sjúkrasamlagi, fær hann þó því aðeins rétt 

til læknishjálpar og annars sjúkrakostnaðar vegna slyssins, að hann hafi haldið við 
réttindum sinum sem sjúkrasamlagsmeðlimur. Sjúkrasamlögin annast greiðslur þess- 
ar fyrir samlagsmenn sina, er réttinda njóta og verða fyrir slysum, sbr. 1. málsgr. 40. gr.

2. gr.
16. gr. laganna orðist þannig:
Nú er vanrækt að tilkynna tryggingarskyldan atvinnurekstur, eða greiða iðgjöld 

fyrirfram  samkvæmt 13., 14. og 15. gr. fy rir tryggingarskylda menn, og skulu þeir þö 
jafn t teljast slysatryggðir samkvæmt lögum þessum, en hlutaðeigandi atvinnurekandi 
skal skyldur að greiða slysatryggingunni fimmföld iðgjöld þau, sem vangoldin eru, 
og ennfrem ur hefir slysatryggingin rétt til endurgreiðslu á hótum þeim, sem hún 
kann að greiða vegna slysa, sem hinir ótryggðu en tryggingarskyldu menn verða 
fvrir, og auk þess skal atvinnurekandi sæta sektum.

3. gr.
A eftir 2. málsgr. 24. gr. laganna komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Nú lækka tekjur gjaldskylds manns, sem eigi hefir rétt til sjúkrahjálpar vegna 

þess, að hann hefir haft tekjur um fram  það, er í fyrstu málsgr. segir, og skal hann þá 
fá rétt til sjúkrahjálpar frá 1. júli, ef hann fy rir þann tím a fæ rir sönnur á, að tekj- 
u r hans hafi á næsta alm anaksári á undan farið niður fyrir áðurgreint hámark. Til- 
svarandi ákva'ði gilda, er tekjur samlagsmanns fara vfir fyrrgreint hámark.

4- gr.26. gr. Iaganna orðist þannig:
I hverjum kaupstað skal starfa sérstakt sjúkrasamlag. Ráðherra skipar for- 

mann samlagsins og varaform ann, eftir tillögum tryggingarráðs, en bæ jarstjórn 
kýs til viðbótar 2 eða 4 menn í stjórn og jafnm arga til vara, eftir því sem bæjar- 
stjórn ákveður. Skal kosning þeirra jafnan fara fram eftir hverjar bæjar- eða 
sveitarstjórnarkosningar. Ákveða skal í samþykktum um skipun endurskoðanda 
sjúkrasamlaganna.

5. gr.
1. mgr. 28. gr. laganna orðist þannig:
Nái sjúkrasam lag aðeins til eins hrepps, skal stjórn þess skipuð 2 eða 4 mönn- 

um, kosnum af hreppsnefnd, er einnig kýs jafnm arga varamenn. Kosning í stjórn 
skal jafnan fara frain eftir hverjar sveitarstjórnarkosningar. Standi fleiri hrepp- 
a r en einn að sjúkrasamlagi, skulu þeir æggja til einn mann hver i stjórn samlags- 
ins, kosna af hreppsnefndum, en standi tala stjórnarm anna þá á stöku, skal hrepps- 
nefnd þess hrepps, sem fleiri eða flesta hefir tryggingarskylda meðlimi, kjósa 2 
menn. Ráðherra skipar formenn og varaform enn eftir tillögum trvggingarráðs.

6. gr.
Á eftir 28. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi (og greinatalan breytist 

samkvæmt þ v í) :



Nú er heimavistarskóli fyrir fólk yfir 16 ára aldur starfandi í sveitarfélagi, þar 
sem eigi hefir verið stofnað sjúkrasamlag, og er þá ráðherra heimilt, ef meiri hluti 
nemenda óskar þess og Tryggingarstofnun rikisins mælir með því, að ákveða, að 
þar skuli stofna skólasjúkrasamlag, enda sé við stofnun þess fullnægt eftirfarandi 
skilyrðum :

1. Samlagið nái að jafnaði yfir einn skóla. Þó mega tveir eða fleiri skólar innan 
sama sveitarfélags vera um samlagið.

2. Allir nemendur skólans, sem eigi hafa rétt til sjúkrahjálpar sem meðlimir 
annara sjúkrasam laga og eigi eru haldnir alvarlegum, langvinnum, virkum 
sjúkdómi, hafa rétt og skyldu til að vera í samlaginu. Þeir, sem hafa vfir 4500 
króna skattskyldar árstekjur, fá því aðeins réttindi til sjúkrahjálpar, að þeir 
greiði tvöfalt iðgjald.

.‘k Meðlimatala samlagsins sé eigi lægri en 40 og dvalartími nemenda eigi skenunri 
en 6 m ánuðir. Lágm arksréttindi séu þau, sem greinir í 30. gr. 1.—3. tölulið.

4. Trygging nemenda nær aðeins til kennslutím abilsins, og eru iðgjöld þeirra mið- 
uð við, að þeir öðlist réttindi án biðtíma. Ef nemandi verður að hverfa úr skól- 
anurn vegna veikinda eða er veikur þegar skólanum er slitið, er samlagsstjórn 
þó heimilt að greiða sjúkrakostnað fyrir hann allt að einum mánuði.

5. Nánari ákvæði skal setja í sam þykkt samlagsins, sem ráðherra staðfestir, að 
fengnum tillögum tryggingarstofnunarinnar.
Nú er skólasamlag stofnað samkvæmt því, er að fram an segir, og greiðir þá 

ríkissjóður framlag i sjóð samlagsins, er nem ur 50% greiddra iðgjalda frá nem- 
endum, sem búsettir eru utan hreppsins, og 25% af iðgjöldum annara samlagsmanna.

Sveitarsjóður greiðir i sjóð samlagsins upphæð, er nemur 25% af iðgjöldum sam- 
lagsmanna búsettra í hreppnum. Fram lag ríkissjóðs og sveitarsjóðs má þó aldrei 
fara fram úr 10 krónum  á ári frá  hvorum  aðila fyrir hvern samlagsmann.

7. gr.
a. 2. töluliður 1. mgr. 30. gr. laganna orðist svo:

Lyf og umbúðir, sem Tryggingarstofnun ríkisins leyfir samlaginu að 
greiða og ávísuð eru af tryggingarlækni, greiðist að fullu á sjúkrahúsi og að 
% utan sjúkrahúss fyrir hin nauðsvnlegustu lyf að mati Tryggingarstofnunar 
ríkisins, en heimilt er að takm arka frekar greiðslur fy rir önnur lyf.

b. Á eftir 3. mgr. sömu lagagr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
I kaupstöðum og hreppum, þar sem sjúkrasam lög hafa verið stofnuð sam- 

kvæmt þessum lögum og starfandi er skóli eða skólar fy rir fólk yfir 16 ára 
aldur, sem búsett er utan sjúkrasamlagsumdæmisins, enda sé þess óskað af eigi 
færri en 20 slíkra nemenda, skal setja í sam þykkt hlutaðeigandi samlags sér- 
ákvæði um iðgjaldagreiðslur slíkra utanhéraðsm anna, og skal miða iðgjaldið 
við það, að þeir öðlist réttindi án biðtíma. Trvggingin nái aðeins til þeirra 
sjálfra og aðeins til þess tíma, er þeir dvelja á skólastaðnum. Fram lag ríkissjóðs 
til samlagsins vegna þessara nemenda skal vera 50% af iðgjaldagreiðslu þeirra,

c. 4. mgr. sömu lagagr. falli niður.
.3. gr.

Aftan við 33. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Fari legudagafjöldi samlagssjúklings með berklaveiki, geðveiki eða kynsjúk- 

dóma á sjúkrahúsi eða heilsuhæli fram úr meðaltali legudagafjölda allra samlags- 
sjúklinga á landinu, sem haldnir eru öðrum sjúkdómum, ú hlutaðeigandi samlag 
rétt á endurgreiðslu af fé þvi, sem verja má til styrktar sjúklingum með þessa sjúk- 
dóma samkvæmt lögum nr. 78 23. jún i 1936, um rikisfram færslu sjúkra m anna og 
örkumla. Endurgreiðsla fæst þó ekki nema sjúklingarnir hafi legið á sjúkrahúsi eða 
hæli, sem um getur í 4. gr. fyrrnefndra laga, sbr. þó 6. gr. 1. iölul. sömu laga. Nánari 
reglur um framkvæmd þessarar m álsgreinar skal setja með reglugerð.



9. gr.
a. Aftan við 1. málsl. 36. gr. laganna bætist: og skal þá stjórn þess snúa sér til

Tryggingarstofnunar rikisins og leita aðstoðar hennar til þess að rétta við hag
samlagsins.

b. í  stað „Skal stjórn þess þá“ í næsta málsl. sömu lagagr. komi: Jafnfram t skal
stjórnin gera.
38. gr. laganna orðist svo: ^1'
Ef tryggður maður, sem er á ferðalagi utan samlagssvæðis síns eða dvelur þar 

skemur en einn mánuð, veikist eða verður fvrir slysi og nýtur þar sjúkrahjálpar, á 
hann rétt til sjúkrastyrks frá sjúkrasam lagi sínu, en þó eigi hærri en ef hann hefði 
notið hans á samlagssvæðinu.

Nú \ i l l  samlagsmaður leita sér læknishjálpar utan samlagssvæðisins, og er sam- 
lagsstjórn þá heimilt á sama hátt að greiða kostnað af þeirri læknishjálp, enda sæki 
samlagsmaður um það fyrirfram  til samlagsins og fái meðmæli trúnaðarlæknis, eða 
samlagslæknis, ef enginn er sérstakur trúnaðarlæknir.

Nú dvelur tryggður maður mánuð eða lengur á samlagssvæði annars samlags, og 
skal hann þá, ef hann þarfnast sjúkrahjálpar, snúa sér til sjúkrasam lags dvalar- 
staðarins. Lætur það honum  í té bráðabirgðameðlimsskírteini, sem veitir honum full 
meðlimsréttindi, að undantekinni dagpeningatryggingu, meðan hann dvelur á sam- 
lagssvæðinu, enda standi hann í skilum með iðgjald sitt. Sjúkrasamlag, sem veitir slík 
bráðabirgðaréttindi, á endurkröfurétt á hendur því samlagi, sem hlutaðeigandi er 
meðlimur í, á þeim kostnaði, sem það hefir haft hans vegna. Ber því og að taka við 
inánaðarlegum iðgjaldagreiðslum frá honum til samlags hans, til þess að réttindi hans 
falli ekki niður. Um greiðslur fvrir slíka bráðabirgðameðlimi til lækna, lyfjabúða. 
sjúkrahúsa og annara, sem láta sjúkrahjálp  í té, fer eftir sömu reglum og gilda um 
greiðslur fyrir aðra meðlimi samlagsins. Sama máli gegnir um erlenda ríkisborgara, 
enda þótt þeir hafi dvalið skem ur en 1 mánuð á samlagssvæðinu, ef svo er ákveðið i 
samningum, sem gerðir hafa verið samkvæmt 89. gr. þessara laga.

Komi það í ljós, að eitt eða fleiri sjúkrasam lög verði fj'rir óeðlilega miklum 
kostnaði, beinum eða óbeinum, vegna bráðabirgðameðlima, skal heimilt að setja regl- 
ur um endurgreiðslu á slíkum kostnaði með jöfnuði á milli samlaganna.

Tryggingarstofnun ríkisins setur nánari reglur um framkvæmd 3. og 4. málsgr. 
þessarar greinar.

11. gr.39. gr. laganna orðist svo:
Nú flyzt tryggingarskyldur maður, sem er tryggður í sjúkrasam lagi, búferlum  í 

umdæmi annars sjúkrasamlags, og verður hann þá tryggingarskyldur þar og öðlast 
full réttindi í því samlagi án biðtima. Hafi hann greitt iðgjald fyrirfram  til samlags 
þess, er hann var m eðlimur i, fyrir lengri tím a en einn inánuð, skal sá hluti fyrir- 
framgreiðslunnar, er fellur á tím ann eftir flutninginn, ganga til þess samlags, er við 
honum tekur. Tryggingarstofnun ríkisins getur sett nánari reglur um flutning með- 
lima milli sjúkrasamlaga, þar á meðal um slíka flutninga sjúkra manna.

12. gr.40. gr. laganna orðist svo:Nú er samlagsmaður einnig slvsatryggður samkv. lögum þessum, og greiðir sam- 
lagið þá læknishjálp og aðra sjúkrahjálp  hans vegna samkv. 10. gr. 1. tölulið Iaganna, 
að undanteknum  dagpeningum. Til að standast kostnað, sem af þessu leiðir, á sjúkra- 
samlagið rétt á að fá hluta af slysatryggingariðgjöldum, sem greidd eru á samlags- 
svæðinu til slysatryggingarinnar. Um skiptingu iðgjaldsins og nánari framkvæmdir 
þessa ákvæðis fer eftir reglum, sem ráðherra setur, að fengnum till. tryggingarráðs.

Eigi hinn tryggði að öðru leyti rétt til slysabóta á hendur skaðabótaskyldum 
manni eða stofnun, skal hann, ef hann krefst sjúkrastyrks, fram selja hlutaðeigandi 
sjúkrasam lagi rétt sinn til bótanna. Nú greiðast hærri bætur en framlögðum sjúkra-



styrk nemur, og fær hinn tryggSi þá það, sem fram  yfir er, og jafnan skal hann fá 
þær bætur, sem greiddar eru vegna þjáninga eða líkamslýta, eða aðrar slíkar miska- 
bætur.

Útgerðarmaður skal greiða sjúkrasamlagsiðgjöld tryggingarskyldra, lögskráðra 
sjómanna, enda taki þá sjúkrasam lagið á sig áhættu þá, sem á útgerðarm anni hvílir 
samkv. 27. og 28. gr. laga nr. 41 19. maí 1930, að svo m iklu leyti, sém hún fellur sam- 
an við hlunnindi þau, sem samlagið veitir samkvæmt sam þykktum  sínum.

Heimilt skal útgerðarm anni að semja við sjúkrasam lag um, að það taki að sér 
gegn aukagjaldi þá áhættu, sem útgerðarm aður ber samkvæmt sjómannalögum og 
umfram er þá áhættu, sem sjúkrasamlagið tekur á sig samkvæmt samþvkktum sínum.

13. gr.
A eftir „sökum sjúkdóms" í fyrstu málsgr. 41. gr. laganna komi: eða slvss.

14. gr.
Aftan við 1. málsl. 42. gr. laganna bætist: ef hlutaðeigandi samlagsstjórn óskar 

þess.
15. gr.

1. málsgr. 50. gr. laganna orðist svo:
Undanþegnir hinni árlegu iðgjaldagreiðslu samkvæmt 49. gr. eru þó þeir, sem:

1. njóta örorkulífeyris ú r lífeyrissjóði íslands.
2. njóta opinbers stvrks samkvæmt ákvæðum laga um styrkveitingar til þeirra

manna, sem haldnir eru alvarlegum, langvinnum sjúkdómum,
3. dvelja í fangelsum, vinnuhælum eða öðrum slíkum stofnunum samkvæmt opin- 

berri ráðstöfun,
4. greiða iðgjöld samkvæint sérákvæðum 62. gr. hér á eftir.

16. gr.
a. Á eftir orðunum „gera skrá“ i 1. málsgr. 61. gr. laganna komi: i tveimur ein- 

tökum.
b. 2. málsl. 2. málsgr. sömu lagagr. orðist svo:

Annað eintak g jaldskrárinnar sendist síðan lögreglustjóra (í Reykjavík toll- 
stjóra), sem annast innheimtuna, hitt eintakið Trvggingarstofnun ríkisins.

17. gr.
a. 2. málsl. 1. málsgr. 62. gr. laganna orðist svo: Embættismenn og barnakennarar 

greiða framvegis iðgjöld í sjóði þessa eftir sömu reglum og áður, enda eru þeir 
og konur þeirra ekki tryggingarskvld samkvæmt ákvæðum þessara laga um eHi- 
og örorkulífeyri.

1). 2. málsgr. sömu lagagr. orðist svo:
Um gjaldskylda sjóðfélaga í eftirlaunasjóði starfsm anna Landsbanka íslands 

sainkv. lögum nr. 10 15. apríl 1928 og sjóðfélaga í eftirlaunasjóði Útvegsbanka ís- 
lands fer eftir 49. gr. síðustu málsgr.

Greinatalan brevtist samkvæmt atkvæðagreiðslu.

G r e i n a r g e r ð .
Frv. þetta er flutt samkv. ósk félagsmálaráðherra, og hafa einstakir nefndar- 

menn óbundnar hendur um einstakar greinar og frv. í heild. — Frum varpinu fylgdu 
frá ráðherra eftirfarandi athugasem dir:

F yrir síðasta Alþingi lá frum varp til laga um breyting á lögum um alþýðu- 
Iryggingar. Fjallaði það aðallega um stofnun skólasamlaga, en auk þess voru nokkrar 
aðrar breytingar á lögunum, sem aðallega snerta framkvæmd þeirra. Frum varp þetta 
með tilheyrandi greinargerð er tekið að mestu óbreytt upp i frum varp það, sem nú er



lagt fyrir Alþingi, en nokkrum  breytingartillögum  hefir verið bætt við. Eru flestar 
þeirra í samræmi við tillögur, sem sam þykktar voru á fulltrúafundi sjúkrasamlag- 
anna, er haldinn var í Reykjavík dagana 19.—21. júni 1939.

Síðan lögin um alþýðutryggingar gengu í gildi hafa oftar en einu sinni borizt 
umleitanir til tryggingarstofnunarinnar frá alþýðuskólunum i sveitum, þar sem farið 
hefir verið fram  á, að skólasamlög vrðu viðurkennd og þeim veittur ríkisstyrkur. Sam- 
kvæmt lögum um alþýðutryggingar er eigi heimilt að sty rk ja  slík samlög, þar sem 
lögin alls ekki ná til annara sjúkrasam laga en þeirra, sem lögboðin eru í kaupstöð- 
um, og samlaga utan kaupstaða, sem ná yfir eitt hreppsfélag eða fleiri og allir hrepps- 
búar eru skyldir til að vera í. Samkvæmt lögum nr. 103 1933, um sjúkrasamlög, er 
numin voru ú r gildi með lögum um alþýðutryggingar, var hinsvegar heimild til að 
lögskrá sjúkrasam lög fyrir skóla, að fullnægðum vissum  skilyrðum, og áttu þau þá 
rétt til styrks úr ríkissjóði á sama hátt og önnur samlög.

Það verður að teljast að ýmsu leyti eðlilegt og sanngjarnt, að skólasamlögum 
verði á ný veittur rík isstyrkur, þar sem almenn sjúkrasam lög hafa ekki verið stofnuð 
og nemendum í skólum, þar sem almenn sjúkrasam lög eru fyrir, veitt nokkur sér- 
staða í sam þykktum  samlaganna. 1 fyrsta lagi h lý tur að sjálfsögðu að verða nokkur 
bið á því, að samlög verði stofnuð um land allt, þar sem þau eru ekki beinlinis lög- 
boðin. Hinsvegar gætu skólasamlög orðið til þess að auka á vinsældir sjúkratrygg- 
inga og þannig orðið undanfari alm ennra sjúkrasam laga. Ennfrem ur má benda á, að 
nemendur í unglingaskólum hafa mörgum öðrum frem ur þörf fy rir sjúkratryggingar, 
meðal annars vegna meiri sýkingarhættu í sambandi við margmenni, og auk þess 
getur kostnaður af sjúkdómum komið mjög hart niður á heimilum unglinganna, er 
hann bætist við þann aukakostnað, sem þau hafa af sjálfri skólavistinni.

Reglur sjúkrasam laganna um biðtíma o. fl. eru ekki m iðaðar við þarfir skóla- 
fólks, sem e. t. v. dvelur aðeins 6—8 mánuði á sjúkrasamlagssvæðinu, og m ælir það 
einnig með því, að sett verði sérákvæði um iðgjaldagreiðslur slikra utanhéraðsm anna.

Um einstakar greinar frum varpsins skal tekið fram :
Um 1. gr.

Rétt þykir, að sjúkrasam lögin taki að sér að sjá um þá sjúkrahjálp, sem slysa- 
tryggingin á að greiða fy rir tryggingarskylda meðlimi sína, enda fái þau nokkurn 
hluta slysatryggingariðgjaldanna. Þessu er víða þannig fy rir komið, þar sem báðar 
þessar tryggingargreinar starfa samhliða, enda rétt, að ein grein alþýðutrygginganna 
styðji hinar, eftir því, sem við verður komið og hagkvæmt þykir. Slysatryggingin 
ætti að njóta einhvers góðs af hagkvæmari samningum samlaganna, en innheimta 
samlaganna ætti einnig að verða öruggari þegar réttindin til sjúkrahjálpar, er slys 
ber að höndum, eru bundin því skilyrði, að sjúkrasam lagsiðgjöldin hafi verið greidd 
skilvíslega.

Um 2. gr.
Núgildandi ákvæði 16. gr. hafa reynzt mjög erfið í framkvæmd, og er því lagt til 

að veita slysatryggingunni rétt til, ef hún telur ástæðu til, að krefja  hlutaðeigandi 
atvinnurekanda um bætur þær, sem trvggingin kann að greiða vegna slysa, sem hinir 
ótryggðu en tryggingarskyldu menn verða fyrir. Auk þess er svo ákveðið, að atvinnu- 
rekandi skuli greiða fimmföld iðgjöld, en samkvæmt núgildandi lögum ber honum 
að greiða tvöföld iðgjöld.

Um 3. gr.
Nauðsynlegt er að hafa skýr tím am örk, þegar samlagsmaður inissir eða öðl- 

ast réttindi vegna breytinga á tekjum, yfir eða undir hám ark, frá ári til árs.
Um 4. gr. og 5. gr.

í núverandi ákvæðum um stjórn samlaganna er ekki gert ráð fy rir varamönn- 
um, og getur það verið mjög óþægilegt, ef stjórnarm eðlim ir eru langdvölum utan



samlagssvæðis, sem oft getur komið fyrir. Ennfrem ur þykir ástæðulaust, að skipt 
sé um menn í stjórn á hverju ári, og er talið eðlilegt, að þeir séu kosnir til jafn- 
langs tím a og bæjar- eða sveitarstjórnir þær, sem kjósa þá. Nauðsvnlegt þykir, að 
sett séu ákvæði i sam þykktir samlaganna um endurskoðun.

Um 6. gr.
A íylgiskjalinu er vfirlit um nemendafjölda í æðri skólum skólaárið 1938/39, 

sem fræðslum álaskrifstofan hefir látið i té. Það þykir ekki fært, að ineðlimatala 
skólasamlaga sé lægri en 40, enda geta þá velflestir skólarnir notað sér ákvæði 
laganna, að undanteknum  húsmæðraskólunum.

Um 7. gr.
Hér er gert ráð fyrir, að í kaupstöðum og hreppum, þar sem stofnuð hafa 

verið sjúkrasam lög innan alþýðutrygginganna og skólar starfa með verulegum 
fjölda nemenda, sem búsettir eru utan samlagssvæðisins, séu sett sérstök ákvæði 
í sam þykktir samlaganna, m. a. um að slíkir meðlimir öðlist réttindi án biðtíma.

Lvfjakostnaður samlaganna er orðinn iskvggilega mikill, og virðist um nokkra 
m isnotkun að ræða í sumum tilfellum. Hér er farið fram á, að tryggingarstofnun- 
inni veitist heimild til að takm arka greiðslur fyrir önnur lyf en hin nauðsvnleg- 
ustu, en samkvæmt gildandi ákvæðum getur trvggingarstofnunin aðeins bannað 
að greiða þau með öllu, og er hlífzt við að nota þau ákvæði, nema nauðsyn þyki 
bera til. Þar sem útgjöld samlaganna hafa aukizt og munu aukast mjög mikið 
vegna stríðsins, þykir sýnilegt, að þau verði annaðhvort að draga úr hlunnindum 
eða hækka iðgjöld, eða jafnvel fara báðar leiðir. Virðist því sjálfsagt að draga 
eins ú r lyfjakostnaði og hægt er, án þess að sök komi, áður en tekið er til ann- 
ara ráða.

Um 2. málsgr. vísast til athugasem dar við 10. gr.
l Tm 8. gr.

Vegna ágreinings, sem upp hefir komið um það, hvort sjúkrasamlögum beri 
skvlda til að greiða kostnað vegna kvnsjúkdóma, eru hér tekin af öll tvímæli um 
það atriði. Ennfrem ur er ákveðið, að sjúkrasam lögin skuli fá endurgreiðslu af fé 
þvi, sem verja má samkvæmt lögum um ríkisfram færslu sjúkra m anna og örkumla, 
til styrktar sjúklingum, sem haldnir eru kynsjúkdóm um , herklum  eða geðveiki, 
ef legudagafjöldi samlagssjúklinga á sjúkrahúsi eða hæli fer fram  úr meðaltali 
legudagafjölda allra samlagssjúklinga á landinu, sem haldnir eru öðrum sjúkdóm- 
um. Taka þá sjúkrasam lögin á sig sömu útgjöld af spitalavist þessara sjúklinga og 
annara, en ríkisfram færslan tekur siðan við, ef efnahagur sjúklinganna levfir það 
ekki, að þeir standist kostnaðinn sjálfir.

Um 9. gr.
Vegna hins nána sambands, sem er á milli samlaganna og tryggingarstofn- 

unarinnar, þykir rétt, að þau snúi sér í öllum tilfellum fyrst til hennar, ef gcra 
þarf ráðstafanir til þess að rétta við hag samlaganna, og þannig hefir það orðið 
í framkvæmd.

Um 10. gr.
Eins og 38. gr. er orðuð nú, mætti e. t. v. skilja hana þannig, að samlögunum 

hæri skilvrðislaust að greiða hverja þá sjúkrahjálp, sem samlagsmaður kvnni að 
hafa notið utan samlagssvæðisins, hvort sem hann hefði getað fengið slíka hjálp 
á samlagssvæðinu eða ekki, en slíkt hefir vitanlega aldrei verið tilætlunin. Er því 
lagt til, að greinin sé orðuð ótviræðara en áðnr og sam lagsstjórnum  gefið tvímæla- 
laust vald til þess að koma i veg fyrir, að ákvæði hennar sé misnotað. Að því lúta 
ákvæði 1. og 2. málsgr. Um 3.—5. málsgr. skal þetta tekið fram :

Núgildandi ákvæði gera ráð fyrir gagnkvæmum samningum á milli samlag-



anna um meðlimsréttindi samlagsmanna, sem dvelja á öðru samlagssvæði. Tals- 
verðir erfiðleikar geta verið á þvi, að slíkir sam ningar komist á, sérstaklega eftir 
þvi, sem samlögunum fjölgar. Virðist því heppilegast að setja ákveðnar reglur, er 
komi í stað sliks samnings, enda sé því samlagi, sem tekur á móti meðlimum ann- 
ars samlags til bráðabirgða, tryggð endurgreiðsla á þeim kostnaði, sem það kann 
að hafa þeirra vegna. Ennfrem ur er skýrar ákveðið um það, að þau réttindi, sem 
slíkir meðlimir njóta, jafngildi að öllu levti meðlimsréttindum hjá samlagi dvalar- 
staðarins.

llm  11. gr.
í stað þess, að nú er gert ráð fyrir í lögunum, að samlagsmaður, er flyzt á 

annað samlagssvæði, skuli hafa rétt til sjúkrahjálpar á því tímabili, sem hann 
hefir greitt iðgjald fyrir, og verður þá ekki tryggingarskyldur i öðru samlagi fyrr 
en tryggingartími hans er útrunninn þar, sem hann áður var (sbr. niðurlag 39. 
gr.), er hér lagt til, að hann verði þegar tryggingarskyldur á þeim stað, er hann 
flyzt til, en samlagið, sem tekur við honum án biðtíma, fái þá iðgjaldagreiðslu, 
sem kann að hafa verið greidd fyrirfram , um fram  1 mánuð.

Þetta virðist að öllu leyti eðlilegra og einfaldara, þar sem núgildandi ákvæði 
geta bakað samlögunum óþarfa útgjöld og umstang, án þess h in ir tryggðu séu 
betur settir.

Um 12. gr.
Um 1. og 2. málsgr. vísast til athugasem dar við 1. gr.
Núgildandi ákvæði 40. gr., 2., 3. og 4. málsgr., hafa reynzt lítt framkvæman- 

leg. Gert er ráð fyrir, að i'itgerðarmenn semji við samlögin um, að þau taki að sér 
áhættu þá, sem þeir bera samkvæmt 27. og 28. gr. sjómannalaganna. Aðeins eitt 
samlag (Sjúkrasam lag .ísafja rðar) hefir gert slíka samninga, og þó ekki við alla 
útgerðarmenn staðarins, enda er mjög óhægt um slika samninga, þegar mjög margir 
aðilar eiga í hlut, jafnvel svo hundruðum  skiptir innan eins samlagssvæðis, eins 
og í Vestmannaeyjum. Hinsvegar er endurkröfuréttur samlaganna hvergi nærri 
fullnægjandi fyrir þau, meðal annars vegna þess, hvernig samningum við lækna 
er háttað. Samlögin greiða víðast fastagjald til lækna fy rir hvern samlagsmann, 
en eiga aðeins „endurkröfurétt á útgerðarmenn á þeim kostnaði, sem það kann að 
hafa greitt vegna veikinda skipverja", en fastagjaldið er greitt einnig fvrir þá, 
sem ekki veikjast. Afleiðingin hefir því orðið sú, að sjóm ennirnir hafa yfirleitt 
verið látnir greiða fullt iðgjald, enda þótt það sé ekki tilgangur laganna. Einnig 
inun hitt og alltítt, að sjómenn hafi ekki haldið við tryggingunni vegna þess, að 
þeir telji sig tryggða hjá útgerðinni. Það er þvi óhjákvæmilegt að breyta áður- 
nefndum ákvæðum, og virðist einfaldasta leiðin sú, að útgerðarm enn taki að sér 
að greiða iðgjöld lögskráðra sjómanna. Þarf ekki að gera ráð fyrir, að það auki 
kostnað útgerðarm anna miðað við það, að sjóm ennirnir væru ótryggðir, þar sem 
allur kostnaður verður þá að greiðast eftir taxta. Samlögin njóta auk þess opin- 
hers stvrks, og færist þvi nokkuð af kostnaðinum raunverulega vfir á hið opinbera.

Um 13. gr.
Enda þótt ætla megi, að ákvæði greinarinnar nái einnig til sjúkdóms af völd- 

uni slvsa, þvkir samt rétt að taka það skýrt fram.
Um 14. gr.

Er í samræmi við framkvæmd laganna, en rétt þykir að taka af öll tvímæli.
Um 15. gr.

Það virðist óeðlilegt, að þeir, sem svo stendur á um, er segir í greininni, þ. e. 
njóta örorkulífeyris, opinbers styrks, dvelja í fangelsum o. s. frv„ eða greiða 
iðgjöld til annars sjóðs, skuli greiða iðgjald til Iífeyrissjóðs Islands, en nú verða 
þeir því aðeins undanþegnir þeirri skyldu, að „allt undanfarið á r“ hafi staðið svo 
á fyrir þeim, er fvrr segir.



Um 16. gr.
Skrá þá, er hér um ræðir, er nauðsynlegt að hafa í tveimur eintökum, annað 

fvrir Trvggingarstofnun ríkisins, hitt fy rir innheimtumenn.
Um 17. gr.

F y rri breyting er aðeins orðalagsbreyting, þar sem núverandi orðalag gæti 
valdið misskilningi. Um síðari breytinguna er það að segja, að óttast má, að eftir- 
launasjóðir annara stofnana komi fljótlega með kröfur um sam skonar undanþágu 
og eftirlaunasjóðum  bankanna er veitt, en þeim virðist hinsvegar full sanngirni 
sýnd, þótt þeir komi undir hið almenna ákvæði 49. gr. laganna.
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