
Ed. 225. Nefndarálit
11111 frv. til 1. uin lífevrissjóð starfsnianna rikisins.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefur rætt frv. þetta og frv. tit 1. um breyt. á 1. um lífeyrissjóð barna- 
kennara á allmörgum fundum og borið saman við gildandi lagafyrirmæli. Einnig 
hefur nefndin fengið til fundar Ólaf Lárusson prófessor og Guðmund Kr. Guðmunds- 
son, en þeir hafa samið bæði frv.



Meira en tveir tugir ára eru nú liðnir, siðan lögin um sjóði þessa voru sett. Allar 
fjárhagsástæður i landinu hafa breytzt stórkostlega á þessu tímabili. Er því næsta 
eðlilegt, að verulegar breytingar þurfi að gera á löggjöfinni, til þess að sjóðirnir geti 
innt af hendi það hlutverk, sem þeim er ætlað, en það er að sjá opinberum starfs- 
mönnum, ekkjum þeirra og börnum fyrir sómasamlegum framfærslueyri, þegar 
starfskraftar mannsins eru þrotnir.

Meginbreytingar þær, sem samkv. frv. er ætlazt til, að gerðar verði á gildandi 
Iögum, eru þessar:
1. Starfssvið sjóðsins verði víkkað svo, að tryggingin taki til allra fastra starfs- 

manna ríkisins, en ekki aðeins til embættisinanna, er laun taka samkv. launalög- 
um

2. Enn frem ur skal heimilt að taka í tölu sjóðfélaga starfsm enn ríkisstofnana, bæj- 
ar-, sýslu- eða sveitarfélaga og sjálfseignarstofnana, er starfa í þágu almennings, 
svo sem héraðsskólakennara.

3. Iðgjöldin greiðist að hálfu af hvorum aðila, launþega og ríkinu eða stofnun þeirri, 
er launin greiðir, en kostnað þann, sem af þvi leiðir, að breytingarnar komi þeg- 
ar til framkvæmda, greiðir ríkissjóður eða hlutaðeigandi stofnun með viðbótar- 
iðgjaldi. Samkv. gildandi lögum greiða launþegar iðgjöldin.

1. Iðgjaldagreiðslur skulu miðast við launaupphæðina alla, en ekki við grunnlaun, 
eins og nú er. Lifevrissjóðsupphæðirnar miðist á sama hátt við meðallaun síð- 
ustu 10 ára, en ekki við heildarupphæð þeirra launa, sem iðgjald hefur verið 
greitt af, svo sem nú er.

.'). Hámarksupphæð lífevris er í frv. ákveðin 60% meðallauna síðustu 10 ára að 
verðlagsuppbót meðlalinni i stað 75% hám arkslauna án verðlagsuppbótar.

tí. Starfsmaður, sem verður öryrki að nokkru eða öllu leyti, fær rétt til ákveðins 
lífeyris. Sé aðalorsök örorkunnar að rekja til starfs í l^águ stöðunnar, miðast 
hám ark örorkulífeyris við fullan ellilifeyri.

7. Lífeyrir til ekkna og barna í ómegð er hækkaður mjög verulega, sérstaklega til 
barna, sem eiga ekki foreldri á lifi.

Þá er í frv. lagt til, að breytingar þessar komi þegar til framkvæmda, þannig 
að þeir, sem nú eru sjóðfélagar, fái réttindi samkv. frv., ef það verður að lögum, 
þegar þeir láta af störfum. Enn fieniur eru í frv. fyrirmæli um stjórn sjóðsins.

Nefndin er sammála um, að breytingar þær, sem að fram an greinir, séu eðlilegar 
og réttmætar, og leggur því til, að frv. verði samþykkt með þessum

BREYTINGUM:
1. Við 8. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgrein, svolátandi: Ráðherra getur 

kveðið nánar á um útlán sjóðsins með reglugerð, þar á meðal sett fyrirmæli um 
lánveitingar til ibúðarhúsabygginga fyrir meðlimi sjóðsins.

2. Við 14. gr. Aftan við siðustu málsgr. greinarinnar bætist nýr málsliður, svolát- 
andi: enda veiti hið síðara hjónaband eigi rétt til lífeyris iir sjóðnum.

3. Við 15. gr. í stað „50%“ í 2. málsgr. greinarinnar komi: 25%.
•]. Við 21. gr. Aftan við greinina bætist nýr málsliður, svolátandi: F rá sama tima 
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