
Ed. 443. Tillaga til þíngsályktunar
um að skora á ríkisstjórnina að endurskoða alþýðutryggingarlöggjöfina.

F rá  allsherjarnefnd.

Efri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta þegar endurskoða 
alþýðutryggingarlöggjöfina.

Sérstaklega sé tekið til athugunar, á hvern hátt unnt sé að hækka dánar-, slysa-, 
elli- og örorkubætur, og hvort tiltækilegt þyki að breyta bótunum í lífeyrisgreiðsl- 
ur að nokkru eða öllu leyti, svo og að breyta lögunum að öðru leyti í samræmi við 
þá reynslu, sem fengizt hefur á undanförnum  fimm árum.

Endurskoðuninni sé hraðað svo, að árangur hennar geti legið fyrir því þingi, 
sem afgreiðir fjárlög fyrir árið 1943.

G r e i n a r g e r ð .
A yfirstandandi þingi hefur allsherjarnefnd fengið til athugunar 3 frumvörp, 

sem öll miða til breytinga á alþýðutryggingalögunum og sérstaklega til hækkunar á 
bótum. Á undanförnum  þingum hafa verið flutt frumvörp, er miða í sömu átt. Um 
eitt þeirra, er flutt var á þessu þingi og fór fram  á hækkun á dánar- og örorkubót- 
um, gat nefndin ekki verið sammála, enda fyrirsjáanlegt nú, að það fái enga af- 
greiðslu á þinginu.

Nefndin er því sammála um, að nauðsyn beri til að endurskoða tryggiugarlög- 
gjöfina sökum þess: í fvrsta lagi, að nokkur reynsla er fengin um það, í hverju 
henni er sérstaklega álátt. Ýmsir gallar hafa komið i ljós, sem vænta mátti, þar 
sem uin frumsmíð var að ræða, þegar lögin voru sett i byrjun. í öðru lagi, að 
krafan um hækkun Iióla hefur við full rök að styðjast sökum verðfalls peninganna 
og hins, að bæ turnar voru frá fyrstu of lágar, iniðað við, hvað gilti hjá nágranna- 
þjóðum vorum, svo og þess, að frainfærslukostnaður hefur verið sízt minni hjá 
oss en þeim. Þá verður ekki fram hjá því gengið, að dánar- og örorkubætur hafa 
hækkað á yfirstandandi tímum, hinar svo nefndu stríðsslysatryggingar, er komið 
hefur verið á sumpart með samningum við atvinnurekendur og með löggjöf fyrir 
sjómenn, er sigla um höfin, en fiskimenn, er eingöngu veiða við strendur landsins, 
búa að óbreyttri tryggingu, ef stríðsorsök veldur ekki slysi. Það ber því full nauð- 
syn til, að meira samræmi verði koinið á um bæturnar en nú er, án tillits til þess, 
hvorl slysin verða á sjó eða landi. Þá telur nefndin nauðsynlegt, að athugað verði, 
hvort ekki sé eins hagkvæmt frá sjónarmiði einstaklinganna og þjóðhagslega séð, 
að bætur séu greiddar sem lífeyrir, með það fyrir augum meðal annars, að á þann 
hátt sé unnt að hækka bæturnar að verulegum inun. Sú regla mun og hafa tíðkazt 
í ýmsum löndum að greiða bætur sem lífeyri, þar sem talið var, að alþýðutrygg- 
ingarlöggjöf hafi verið vel fyrir komið.

Að breyta löggjöf sem þessari í verulegum atriðum  er ekki á færi þingnefndar, 
sein hefur inörgum málum að sinna, og fyrir þá sök cr farin sú leið að fela ríkis- 
stjórninni að sjá svo um, að lögin verði endurskoðuð. Nefndin telur rétt að benda 
á, að nauðsynlegt virðist, að rikisstjórnin leiti álits og aðstoðar þeirra stofnana og 
aðila, sem kunnugastir eru og sérþekkingu hafa í þessum málum, svo og þeirra, er 
hagsmuna hafa að gæta i sambandi við mál sem þetta. í þessu sambandi vill nefndin 
lienda á tryggingarstofnun ríkisins, Sjúkrasamlag Reykjavikur, Alþýðusamband 
íslands og Vinnuveitendafélag Islands. Mundi það að sjálfsögðu skapa nokkra trygg- 
ingu fyrir því, að þær breytingar, sem kynnu að verða gerðar, yrðu í samræmi við 
þær óskir, sem fram  hafa verið færðar, og þá reynslu, sem fengin er i þessum 
málum.


