
Ed. 248. Nefndarálit
utn frv. til lttga um b rey tingar á og viðauka við lög nr. 74 31. des. 1937, um  alþvðu- 
irvggingar.

F rá  ininni h lu ta  a llsherja rnefndar.

Með frv. þessu er farið  fram  á að hæ kka ö rorku- og dánarbæ tu r vegna slysa 
um fram  þær, sem nú eru ákveðnar með lögum, fy r ir  alla þá, sem ekki eru tryggðir 
fy rir slysum  af stríðsvöldum . S tríðsslvsatrygging sjóm anna er ákveðin með lögum 
nr. 66 7. m aí 1940 frá  12 þús. upp í 21 þiis. um fram  þá tryggingu, sem ákveðin er 
í alþýðutryggingalögunum  frá  1937. Auk þessa var stríðsslysatrygging sjóm anna 
hæ kkuð um helm ing með sam ningi við ú tgerðarm enn, dags. 29. ap ríl og 16. jtili 1941. 
A ðstandendur þeirra, sein fa rast af slysuin, hvort heldur e r á sjó eða landi, og ekki 
te ljast stríðsslvs, fá aðeins b a 'tu r sam kvæm t alþýðutryggingalögunum . Samkvæmt 
frum varp inu  er gert ráð fy rir  að jafna þann  m ikla m un, sem hér er á orðinn. í 
m örgum  tilfellum  er örðugt að greina o rsak ir slvsa á sjó frá  stríðsslvsiim , eins og 
nú á sér stað um hæ ttu r þœr, sem b ú n ar eru hverri fleytu vegna hernaðarráðstaf- 
ana. Meiri h lu ti n efndarinnar v iðurkenn ir að visu rök  þau, sem færð eru fv rir  frv., 
en te lu r hins vegar, að kostnaður sá, sem af því leiðir fy r ir  a tv innurekendur i hækk- 
un iðgjalda, sé þeini ofvaxinn, og getur því ekki fallizt á að m æla með sam þvkkt þess. 
U nd irritaðu r m inni hl. er ekki sainm ála m eiri hl. um  þetta a trið i og telur, að þá 
iðgjaldahæ kkun, sem nægja m undi, sé atv innurekendum  kleift að greiða. Sam- 
kvæm t þeim upplýsingum , sem fy rir  nefndinni lágu og voru n án a r ský rðar af for- 
stjó ra  trygg ingarsto fnunarinnar, þá verður að ætla, að 50% hæ kkun iðgjaldanna 
m undi nægileg. V erður að líta svo á, að h in  góða afkom a atvinnuveganna geti innt 
af hendi þá kvöð, sem hér er gert ráð fv rir. Með frv. er verið að tryggja þrennt: 
1) Að jafna þann m ism un, sem orðinn er í ö rorku- og dánarbótum , 2) Að tryggja 
ekkjum  og m unaðarleysingjuin  bæ tur, sein geti verið þeim nok k u r stoð til lifsfram - 
færis, og 3) Að firra  þjóðfélagið því, að skyldulið  þeirra, sein fv rir  slysum  verða, 
kom ist á vonarvöl og létta byrði a f sveitar- og bæ jarsjóðum .

Minni h lu tinn  leggur því til, að frv. verði sam þykkt.

Alþingi, 23. april 1942.

Sigurjón A. Ólafsson.


