
Ed. 360. Frumvarp til laga
um  breyting á I.—III. kafla laga um alþý'ðutryggingar.

F rá  heilbrigðis- og félagsmálanefnd.
F rá  1. janúar  1944 falla ú r  gildi I.—III. kafli (1.—45. gr.) laga nr. 74 31. des. 

1937, um  alþýSutryggingar, 1.— 15. gr. laga nr. 92 1940, a-, b- og e-liðir 1. greinar 
og 2. gr. laga nr. 56 1941, lög nr. 94 1942 og lög nr. 53 1943, en frá  sama tíma koma 
í gildi eftirfarandi ákvæði.

I. KAFLI 
Almenn ákvæði.

1. gr.
Alþýðutryggingar teljast samkvæmt lögum þessum:

1. Slysatryggingar.
2 . Sjúkratryggingar.
3. Elli- og örorkutryggingar.
4. Atvinnuleysistrvggingar.

2 . gr.
Stofnun sú, er annast tryggingarnar, heilir  Tryggingastofnun rikisins. Þegar 

Irvggingarnav koma iil framkvæmda, verða þær, hver um  sig, sjálfstæð deild í



tryggingastofnunínni og hafa þar  aðskilinn fjárhag. Engin deildanna ber ábyrgð á 
skuldbindingum annarrar.

3. gr.
Tryggingastofnun rikisins hefur  heimili og varnarþing í Reykjavik, en um- 

boðsmenn annars staðar þar, sem þörf krefur.
4. gr.

Rikisstjórnin hefur yfirum sjón með starfsemi Tryggingastofnunar rikisins og 
setur reglugerðir eftir lögum þessum.

5. gr.
Heimilt er að fela Tryggingastofnun rikisins fram kvæm dastjórn  skyldra opin- 

berra  stofnana, svo sem Samábyrgðar íslands, sbr. lög nr. 23 1921, og Brunabóta- 
félags íslands, sbr. lög nr. 73 4. júli 1942. Skal hver stofnun hafa  sérskilinn fjár- 
hag, og fer að öðru leyti uin stjórn þeirra  eftir þvi, sern ákveðið er í lögum þeirra 
og reglugerðum.

6. gr.
Ráðherra ræður forstjóra  Tryggingastofnunar ríkisins. H ann ræ ður og deildar- 

stjóra, eftir jjvi sem þörf krefur, svo og yfirlækni tryggingastofnunarinnar og trygg- 
ingafræðing, ef forstjóri eða deildarstjórar eru það ekki, að fengnum tillögum for- 
stjórans. Fela m á sama deildarstjóra  forstöðu fleiri en e innar deildar. Fors t jórinn  
s t jórnar stofnuninni i samræmi við lög, reglugerðir og erindisbréf, er honum  verður 
sett. Hann afgreiðir mál í samráði við hlutaðeigandi deildarstjóra, en ber sjálfur 
ábyrgð á ákvörðunum  og úrskurðum .

Laun forstjóra  Tryggingastofnunar ríkisins og annarra  fastra  starfsmanna 
skulu ákveðin í launalögum, en jiangað til svo er gert, ákveður ráðherra  launin.

Lifeyrissjóður íslands og slysatrvggingarsjóður greiða saineiginlega % h luta 
af öllum kostnaði við Tryggingastofnun rikisins, og ákveður ráðherra, hvernig 
kostnaðurinn skiptist milli þeirra  á hverjum  tíma. Rikissjóður greiðir fyrs t um  
sinn % hluta kostnaðarins; en leggja iná þann kostnað á deildir tryggingastofn- 
unarinnar, ef fært jivkir.

7. gr.
Ráðherra skipnr 5 manna tryggingaráð. Sk ipar hann  form ann  ráðsins án til- 

nefningar og aðra nefndarm enn  eftir tilnefningu fjögurra stærstu  þ ingflokkanna.  
Skal leitazt við að ná  sam kom ulagi um, að tilnefningu sé hagað þannig, að einn 
m eðlim ur tryggingaráðs verði tryggingarfræ ðingur eða hagfræ ðingur og annar  
lögfræðingur. Á sam a h á t t  sku lu  skipaðir f im m  varam enn. R áðherra  ákveður 
þóknun tryggingaráðs.

F o rs t jó ri  s t jó rna r  Trvggingastofnun ríkisins, í sam ráði við tryggingaráð, undir 
yl'irstjórn ráðherra , sam kvæ m t nánari  ákvæðum  í reglugerð. Tryggingaráði er 
skvlt að hafa  eftirlit með þvi, að stofnunin  starfi í sam ræ m i við lög og reglugerðir. 
T iyggingaráð leggur fu llnaðarú rskurð  á a llar k rö fu r  um  slysa-, s júkra-  og örorku- 
bætur og ellilífeyri (ellilaun), svo og um  greiðslu iðgjalda, að svo m ik lu  leyti sem 
ágreiningur er um. Skal trvggingaráð taka  öll slík mál fyrir og að jafnaði kveða 
upp ú rsk urð  innan  30 daga frá  því að það fékk málið til m eðferðar. Nú sættir 
an n a r  hvor aðili sig ekki við ú rsk urð  tryggingaráðs, og m á þá bera málið undir 
dömstólana.

Reikningar tryggingastofnunarinnar skulu endurskoðaðir á sama h á t t  sem 
roikningar ríkisstofnana.



II. KAFLI 
Slysatryggingar.

8 . gr.
Hlutverk slysatryggingadeildar Tryggingastofnunar rikisins er að tryggja gegn 

shjsum þá, sem sky l t  er að tryggja sa m kvœ m t lögum þessum . E nn  fr em u r  að ann- 
ast frjálsar slysatryggingar, sem i lögunum greinir og ráðherra ákveður nánar um  
m eð leglugerð.

9. gr.
Heimilt er a tv innurekendum  að skipa ö m anna  nefnd til jiess að gæta hags- 

m una  sinna gagnvart slysatryggingunni, svo sem  við skiptingu i áhæ ttuf lokka  og 
ákvörðun iðgjalda. I nefndinni eiga sæti: einn fu lltrúi fyrir gufuskipaútgerð, sem 
Félag islenzkra botnvörpuskipaeigenda skipar, tveir fyrir  vélbáta- og róðrarbáta- 
útgerð, sem Fiskifélag Islands skipar, einn fyrir skipaafgreiðslu og hafnarv innu , 
s.em Verzlunarráð ís lands skipar, og einn fyrir verksm iðjuiðnað, sem Landssam- 
band iðnaðarm anna  skipar.

E f s tofnaður verður a lm ennur félagsskapur meðal a tv innurekenda í vélbáta- 
og róðrarbátaútgerð, skipaafgreiðslu og verksm iðjuiðnaði, fellur kosning fu lltrúa 
þessara a tv innugreina und ir  hann . Nefnd þessi getur gert tillögur um  skiptingu 
i áhæ ttuflokka og uxn iðgjaldagreiðslu, og er skylt að leita álits hcnnar, áður en 
ákvörðun er tekin um  þau efni. E n n  frem ur hefur nefndin  ré t t  til að velja einn 
m ann  til þess að fylgjast með rekstri  slysatryggingarinnar. Sama ré t t  hefu r  og 
Alþýðusamband íslands. Báðir Jiessir m enn hafa  aðgang að öllum skjölum  slysa- 
tryggingarinnar, og er skylt að veita þeim allar upplýsingar, sem þeir óska, við- 
vík jandi fram kvæ m d tryggingarinnar, enda er þeim heimilt að sæ kja  trygginga- 
ráðsfundi, er þeir fjnlla um  m ále fn i slysatryggingarinnar.

10. gr.
Skylt er að tryggja gegn slysum sam kvæ m t ákvæðum jiessara laga:

1. Sjómenn þá, er hér greinir:
a. Farm enn, fiskimenn og aðra sjómenn, er lögskráðir eru á islenzk skip.
b. F isk im enn og fa rm enn  á róð ra rbá tum  og vélbátum, minni en 12 smál., er 

s tunda fiskveiðar og hvers konar  flutninga.
2. Verkam enn og starfsmenn, scm vinna fyrir  kaup i i j)eim atvinnugreinum ,

sem hér eru ta ldar:
a. Ferm ing  og afferming skipa og báta, svo og vöruhúsavinna, vöruflutn- 

ingar í sam bandi við það, hvers konar  b ifreiðastjórn  og st jó rn  aflvéla við 
jarðvinnslu.

b. Vinna í verksm iðjum  og verkstæðum, þar með talin  gas- og rafm agnsfram - 
leiðsla, v inna í slá turhúsum , m jó lkurbúum  og rjómabi'ium, nám ugröftur,  
bjargsig, fiskverkun, ísvinna og vinná við raflagnir.

c. Húsabyggingar, bæði smiði ný rra  húsa  og viðbætur og breytingar á eldri 
húsum . Undanjjegin jjessum ákvæðum  eru titihús i sveitum , sem byggð 
eru úr torfi og grjóti, önnur en heyhlöður, svo og viðbætur og breytingnr 
húsa i sveitum , nemn um  meiri háttnr aðgerðir sé að ræðn.

d. Vegagerð, brúagerð, hafnagerð, vitabyggingar, sím alagningar og simavið- 
gerðir, svo og vinna við vatnsleiðslur, raforkuleiðslur og gasleiðslur. E nn  
frem ur skulu tryggðir liérnðslæknnr, skipnðnr Ijósmæðnr,  hafnsögum enn, 
lögregluþjónar, tollþjónar, vitaverðir og sta rfsm enn  við vita, sótarar, póstar 
og slökkvilið og aðrir  þess h á t ta r  starfsnienn, ráðn ir  að opinberri t ilhlutun.

e. Skipasmiði, skipaviðgerðir, skipaviðhald og varðstaða á skipum  við bryggju, 
i höfn  eða i lægi, bátasmíði, bátaviðgerðir.

f. Þvo ttahúsastörf og ræsti- og hreingerningarvinna i skólum , s júkrahúsum ,



sa m ko m u h úsu m , k ir k ja m ,  verksm ið jum , verkstæ ðum , veitingahúsum,  
verzlunum, sk r i fs to fu m  og sk ipum .

g. E ldhússtörf i s júkra hú su m , heimavistarskólum, veitingahúsum og veit- 
ingastofum.

h. Sendisveinastörf.
Nú slasast m að ur  eða bíður lif tjón við b jörgun  eða t i l raun  til b jö rg u n ar  m anns 

i lífsháska, skal h an n  þá, eða eftir lá tn ir  vandam enn hans, eiga ré tt  til slysabóta 
eftir sömu reglum sem slysatryggðir menn.

11. gr.
Það er skilvrði fyrir tryggingarskyldu þeirra, sem nefndir eru í 2. tölulið

10. gr„ að starfið sé rekið fyrir  reikning ríkis eða sveitarfélags, eða einstaklings 
eða félags, sem hefu r það að atvinnu. Þó fellur þar undir sm ið i nýrra  húsa og 
verulegar breytingar á eldri húsum , þar m eð  talin u tanhússm áln ing  og önnur þau  
verk, sem við þarf að nota verkpall eða stiga, þótt það sé f r a m k v æ m t fyr ir  reikn-  
ing manna, sem ekk i  hafa húsasm iði að atvinnu.

Tryggingin nær til sendistarfa i þágu tryggingarskylds a tvinnurekstrar og þess 
tíma, er fer til að fara frá og til vinnu, enda sé aðeins um  að ræða nauðsynlegar  
ferðir milli vinnustaðar og heimilis eða matstaðar, sem farnar eru samdægurs.

S jóm enn  eru tryggðir fyrir  s lysum  á sjó á tryggingartímabilinu, eða þegar 
þeir eru i landi, annaðhvort við s törf i þarfir útgerðarinnar eða fyr ir  sjálfa sig, 
i erindum, er leiðir beint af starfi þeirra sem sjómanna.

Tryggingin samkv. 10. gr. 2. tölul. nær ekki til starfsfólks í skrifstofum  eða í 
búð nem a að jiví leyti, sem það v innur að tryggingarskyldum  störfum  u tan  skrif- 
stofu eða búðar.

Nú tekur m aður að sér tryggingarskylt verk í ákvæðisvinnu, og ber h an n  þá 
ábyrgð á, að verkam ennirn ir  séu tryggðir. Sé tryggingarskylt verk tekið i ákvæðis- 
vinnu af félagsskap eða hóp m anna, er verkið vinna, te ljas t jjeir þá og tryggingar- 
skyldir og bera sameig'inlega ábyrgð á iðgjaldagreiðslunni.

N ú annast bijggingameistari húsagerð i t im avinnu, og ber hann  þá ábyrgð 
á iðgjaldagreiðslu, enda er honum  heim ilt að kre fja  húseiganda um  upphæ ð slysa- 
tnjggingagjalda.

Atvinnurekendur, svo og ríki eða sveilarstjórn, bera ábyrgð á Jd v í, að þeir séu 
tryggðir. sem tryggingarskyldir eru sam kvæ m t lögum þessum, enda sé starfið 
rekið fyrir þe irra  reikning.

12. gr.
Það er bótaskvlt slvs, er tryggður m aður slasast eða deyr af slysi við jiann 

a tv innurekstur, sem hann  er tryggður í.
Til slysa telst hvers konar  f ingurm ein  og handarm ein , er m enn  fá við sjó- 

mennsku, fiskvinnu, slá tu rhúsav innu  og aðra þá vinnu, sem k u n n  er að því að 
vera hættuleg á þennan  hátt, enda kenni m enn meinsins fyrst á m eðan  þeir s tunda 
vinnuna, eða innan  j^ess tíma, er rek ja  megi o rsak ir  j)ess til hennar.

Sama gildir um  aðra atv innusjúkdóm a, eftir því sem n á n a r  verður ákveðið 
í reglugerð.

13. gr.Þegar slvs ber að höndum, sem ætla má, að greiða beri bætur fyrir  samkvæint 
lögum jjessum, skal forráðam aður fyrirtækisins senda tafarlaust,  og eigi síðar 
en innan 2 mánaða, tilkvnningu um slysið í þvi formi, sem slysatryggingin skipar 
fyrir um, til lögreglustjóra eða um boðsm anns hans, er siðan sendir t i lkynninguna 
áfram  til lögreglustjóra. Ef lögreglustjóri álítur, að slvsið veiti ré tt  til bóta frá 
slysatryggingunni, sendir h a n n  tilkynninguna áfram  til slysatryggingarinnar, 
ásam t öðrum nauðsynlegum upplýsingum. Ef atvik að slysinu eru óljós eða mál 
ófullnægjandi upplýst, eða cf ástæða er til að ætla, að slysið hafi orsakazt af



hirðuleysi eða af lélegum útbúnaði, eða slysatryggingin óskar jjess eínhverra 
ástæðna vegna, skal lögreglustjóri halda ré t ta rp ró f  í málinu. Því aðeins ber að 
taka  til greina og senda til slysatryggingarinnar k rö fu r  um  bæ tur fyrir  slys, er 
verða við a tv innurekstur, sem "heimilt er að tryggja i fr já lsr i  tryggingu, að trygg- 
ingar hafi verið beiðzt og iðgjöld verið greidd fyrir fram.

Heimilt er að taka til greina tilkynningar, sein berast, eftir að fyrrnefndur 2 
m ánaða fres tur  er liðinn, ef sannað er, að ti lkynnandi á ekki sök á dræ tt inum .

Ef sá, sem átti að tilkynna slys, hefu r  v anræ k t það, skal það eigi vera því 
til fyrirstöðu, að sá, sem fyrir slysi varð, eða e ftir lá tn ir  vandam enn  hans, geti gert 
k rö fu r til bóta, ef j)að er gert, áður en ár  er liðið, frá  því að slysið varð.

Nú missir slnsnðtir maður rétt til slijsnbótn fijrir vnnrtckslu ntvinnurekandn  
nð tilkynna  slys, sem :vtln má, að þó hefði verið bótaskylt. Ber þá hlutaðeigandi  
atv innurekandi ábijrgð á slijsnbótum gagnvart h in um  slasaða, eftir söm u regliim  
<>g i-l'.jsatryggingin m und i hafa greitt, ef hún  hefði bætt slysið. Heimilt er þó slysa- 
tryggingunni að bivta slys, sem þnnnig er ástntt um, og öðlast hún  þá rétt hins  
slasaða gngnvart atvinnurekandn.

14. gr.
Ja fn sk jó tt  og slysatryggingunni hafa  borizt nægar upplýsingar um  slys og 

annað, sem til greina kem ur uin ákvörðun bóta, ú rsk u rð a r  hún, hvort bæ tur  skuli 
greiðast samkva'int Jögum þcssum, og ákveður bæ turnar.  Ef uin meiðsl er að ræða, 
eru bæ tu rn ar  fyrst ákveðnar til bráðabirgða (dagpeningar),  þar  til lækningu er 
lokið og m aðurinn  getur farið að stunda v innu sína aftur, eða sjá  má, hve mikið 
hann  hefur misst af vinnuþreki sínu. Fu llnaðarúrsku rðu r  skal j)ó kveðinn upp, 
áður en ár er liðið, nem a læknir tryggingarinnar telji þörf á frekari drætti.

15- gr-Eigi h inn  tryggði rétt til slvsabóta á hendur  inanni eða stofnun, skal hann, 
ef h ann  krefs t  slysabóta frá slysatryggingunni, fram selja  henni ré tt  sinn til bót-
anna, ef h ún  óskar þess. Nú eru greiddar hæ rri bæ tur en framlögðum slysabótum
nemur, og fær h inn  tryggði þá það, sem fram  yfir er.

1(5. gr.
Valdi slysið meiðslum, skal slvsatryggingin greiða bætur, sein hér segir:
Ef meiðslin valda sjúkleika og v innutjón i lengur en 10 daga, j)á skal greiða 

þeim, sem fyrir slvsinu varð, læknishjálp, frá þvi að slysið vildi til, þar með talin 
nauðsynleg sjúkrahúsvist,  og Bi  h lu ta  lyfja  og um búðakostnaðar u tan sjúkrahúss, 
en að fullu i s júkrahúsi,  svo og dagpeninga frá  jieim tíma, er siðar segir, þangað
til h ann  verður v innufæ r eða ú rsk u rð u r  er felldur um  varanlega örorku, eða mað-
urinn  deyr, þó ekki lengur en 6 mánuði. Dagpeningar eru 7.50 kr.  á dag. Þó mega 
þeir aldrei fara fram iir % af dagkaupi m annsins við þá atvinnu, er h an n  hafði, 
þegar slysið varð. Dagpeninga skal aldrei greiða fyr ir  fy rs tu  7 dagana eftir að hinn  
slnsaði vnrð óvinnufær. Hnldi h inn slasaði óbreytlu kaupi, er sé a. m . k. ja fnhá tt  
dagpeningunum , fyr ir  sama tima og þeir eru greiddir, á a tv innurekandi rétt til að 
fá þá fyr ir  þann tima, er hann greiðir h in u m  slasaðn knup.

Nú er h inn slnsnði sjúkratryggður, og sér þá samlng hnns h onum  fyr ir  sjúkra-  
hjálp snm kv. 1. méúsgr., nð dngpeningum undan teknum , en slysatryggingin endur- 
greiðir snmlnginn kostnaðinn.

Utgerðarm anni skal skylt að tryggja  gegn aukaiðgjald i áhæ ttu  j>á vegna slysa, 
sem bótaskyld eru sam kvæm t lögum þessum  og hann  ber sam kvæ m t 27. og 28. gr. 
laga nr. 41 19. mai 1930, og ber slvsatryggingunni þá að greiða h inum  slasaða, auk 
slysabóta samkv. 1. tölul. greinar þessarar, fullt kaup  eða h lu t i eina viku frá  af- 
skráningardegi að telja.



17. gr.
Valdi slysið varanlegri örorku, ska l greiða þeim, sem  fy r ir  þvi varð, örorku- 

lifeyri til dauðadags eða örorkubætur i einu lagi. Örorkulifeyrir ska l  vera 1200 kr. 
á ári, e f h inn  slasaði verður vegna slyssins algerlega ófær, að dóm i trygginga- 
yfir læknis, til nokkurrar v innu þaðan i frá (alger ævilöng örorka 100%), og læ kka  
blutfallslega, ef s tarfsorkutapið  er m inna. Sé orkutapið  m inna  en 50%, er trygg- 
ingunni heim ilt  að greiða h in um  slasaða örorkubætur i einu lagi, sem  jafngilda  
lífeyri hans, sa m k v æ m t reglum, er ráðuneytið  setur, að fen g nu m  tillögum trygg- 
ingaráðs.

N ú er örorka hins slasaða m ctin  50% eða meiri, og ska l þá greiða honum , auk  
iifeyris sam kv . 1. málsgr., bætur og lifetjri vegna þeirra, sem  voru á fram fæ ri hans, 
þegar sltgsið bar að höndum , eftir söm u reglum og dánarbætur sam kv . 18. gr. Sé 
örorkan alger og ævilöng, ska l greiða fu llan lifeyri og bætur, en sé starfsorku-  
tapið m inna, læ kka  upphæðirnar um  2% fyr ir  hvert 1%, sem vantar á fulla örorku, 
og falla niður, ef orkutapið  nær e kk i  50%.

Örorkubætur greiðast ekki, e f orkutapið er m etið  m inna  en 15%>. 
Slysatryggingin getur, hvenæ r sem h ún  telur ástæðu til, látið endurmeta  orku-  

tap lifeyrisþega, og breytast þá lifeyrisgreiðsliir sa m kv æ m t niðurstöðu matsins.

18. gr.
Valdi shjsið dauða innan eins árs frá þvi er það bar að höndum , ska l greiða 

dánarbætur, sem hér segir:
1. E k k ja  eða ekk il l  h ljóta kr. 3000.00. Sé ekk ja  eða ekk il l  y fir  50 ára eða hafi  

iapað 50% eða meira af s tarfsorku  sinni, greiðist auk  þess lifeyrir til dauða- 
dags kr. 960.00 á ári, m iðað við 100% örorku eða 67 ára aldur. L ifeyrisupp-  
hæðir læ kka  um  2% fyr ir  hvert 1%, sem vantar á fulla örorku, eða 6% fyrir  
Iwert ár eða brot úr ári, sem á vantar, að hlutaðeigandi sé 67 ára.

2. Barn, sem er á fram fæ ri  e ftirlifandi foreldris, fæ r  750.00 kr .  li feyri á ári, þar  
til það er fullra 16 ára. Nú deyr barnið fyr ir  þann tima, og falla þá lifeyris- 
greiðslur niður.

3. Barn, sem var á fram fæ ri hins látna og á e kk i  e ftirlifandi foreldri, fæ r 1200.00 
kr. lifeyri á ári eftir söm u reglum og i 2. tölulið.

4. Barn tjfir 16 ára aldur, sem var á fram fæ r i hins látna vegna örorku, þegar 
slysið bar að höndum , fæ r dánarbætur, m in n s t  1000.00 kr. og allt að 3000.00 
kr., eftir þui, að hve m ik ln  leyti það nau t stuðnings hins látna við fráfall hans. 
Pó greiðast ekk i  örorkubætur, ef orkutapið  n em u r m inna  en 15%.

5. Foreldri h lý tu r  m in n s t  1000.00 kr. dánarbætur og allt að 3000.00 kr. eftir þvi, 
að hve m ik lu  leyti það nau t  stuðnings hins láina við fráfall hans.

6 . Systkini h ins látna, sem voru á fram fæ ri hans, þegar slysið vildi til, h ljóta 
d ánarbæ tur  á sam a h á t t  og bðrn.
E k k ja  eða ekkill, sem ekki var sainvistum við hið lá tna  og ekki á fram færi 

þess, h lý tu r  engar dánarbæ tur. Ivona, sem býr sam vistum  með m anni án  þess að 
vera gift honum, hefur sam a ré tt  til dánarbóta  og eiginkona, ef h ú n  hefu r  fætt 
honum  barn  eða þau verið sam vistum  samfleytt í 18 mánuði. Sama gildir uin 
karlm ann, sem býr sam vistum  við koriu án j>ess að vera kvæ n tu r  henni.

Um fósturbörn  og fósturforeldra gildir sam a og iim börn  og foreldra, að full- 
nægðum sömu skilyrðum. Barn telst hafa  verið á fram fæ ri föðurins, þótt það fæð- 
ist að honum  látnum.

F rá  dánarbótum , sem greiddar skulu vandam önnum , skal drag'a þæ r örorku- 
bætur, er greiddar hafa  verið sainkvæmt 17. gr. vegna sama slyss. Lífetyrisgreiðslur, 
sem inntar hafa ucrið af hendi., kom a ekk i  til frádrqttar.



19. gr.
Bæ tur og lífeijri sa m kv æ m t 16.— 18. gr. ska l greiða m eð  verðlagsuppbót sam- 

k v æ m t vísitölu kauplagsnefndar eftir nánari ákvörðun tryggingaráðs. Þó er slysa- 
tryggingunni aldrei sky l t  að greiða hærri verðlagsuppbót á lifeyri en samsvarar
visitölunni á þeim tíma, sem slysið bar að höndum .

Slysatryggingin greiðir e kk i  bætar fyr ir  slys, sem stafa af ófriði eða styrj-  
aldaraðgerðum.

Meðan greiddar eru bætur fyr ir  stríðsslys sam kv . lögum nr. 66 7. m ai 1940, 
um  striðsslysatryggingu sjómanna, ska l þó greiða þeim, sem verða fyr ir  striðs- 
slijsi, og vandam önnum  þeirra það, sem á ka nn  að skorta, að bætur striðsslysa- 
Iryggingarinnar n em i ja fnhárri upphæð til hvers aðila og slysabætur sa m kv æ m t  
lögum þessum  eða samanlagðar bætur sam kv . a lþýðutryggingalögunum og striðs- 
slysabætur, eins og þær hefðu orðið, áður en lög þessi öðlast gildi.

20. gr.
Til þess að standast útgjöld slysatryggingarinnar skulu  þeir, er tryggingar- 

skylda m enn  hafa  í þ jónus tu  sinni, greiða iðg'jöld fyrir  alla j>á, sem þeim er skylt
að tryggja, og má ekki færa gjöldin þeim, sem tryggðir eru, til útgjalda. Iðgjalda-
upphæðina ber að miða -við slysahættuna. E ftir  slysahaittunni skal sk ipta  þeiin 
störfum  og starfsgreinum, sem falla und ir  trygginguna, í flokka, og fyrir  hvern  
flokk skal ákveðin sérstök iðgjaldsupphæð. S tarfs tím inn  er ta linn  i vikum, og 
telst v ikan eining við iðgjaldaákvörðun. Sé um  t ím avinnu  að ræða, te ljast 48 klst. 
i viku. Skal við ákvörðun  iðg ja ldanna hafa  það fyrir  augum, að þau  samanlögð 
hrökkvi fyrir þeim bótum, sem slysatryggingunni ber að greiða.

Skipverjar te ljast í þ jónus tu  ú tgerðarm anns, þó að þeir tak i af lahlut i stað 
kaups.

Um skiptingu i áhæ ttuflokka og iðgjaldagrundvöllinn fyrir  hvern  flokk skal 
ákveðið með reglugerð, er s t jó rnarráð ið  setur, og ber að endurskoða h ana  5. hvert 
ár. Þó getur s t jó rnarráð ið  hvenær sem er, þegar ástæða þykir til, gert breytingar 
á skip tingunni i áhæ ttuflokka og á iðgjöldum.

Ef a tv innufyrirtæ ki næ r yfir starfsemi, er telst til m ism unandi áhættu- 
flokka, re iknas t iðgjöldin sérstaklega fyrir hvern  h lu ta  fyrirtækisins, eftir iðgjaldi 
þess áhættuflokks, sem það heyrir  undir. Þó getur slysatryggingin, ef erfi tt  er að 
halda þessu aðgreindu, ákveðið meðaliðgjald fyrir allt fvrirtajkið eftir iðgjöldnm  
þeirra áhæ ttu flokka , sem það telst til.

21 . gr.
Iðgjöld sjóm anna, sem tryggðir eru samkv. 10. gr. 1., re iknas t eftir t ím a þeim, 

sem sjóm aðurinn  er lögskráður eða ráð inn  til, og telst í vikuin frá  lögskráning- 
ardegi eða þeim degi, er h an n  kom  í skiprúm.

Um leið og lögskráning fer fram, skal sk rán ingars t jó ri  gera sérstaka skrá 
vfir tryggingarskylda skipverja, hverja  stöðu sem þeir hafa  á skipinu. Útgerðar- 
m aður greiðir sk rán ingars t jó ra  iðgjöldin, um  leið og lögskráning fer fram.

Þegar form aður á vélbát eða róðrarbá t (sbr. 10. gr. 1.) hefu r ráðið skipverja 
sina, skal h ann  ja fn sk jó tt  senda um boðsm anni tryggingarinnar  eða bæjarfógeta 
(í Reykjavík lögreglustjóra), jiar sem b á tu rin n  er gerður út, sk rá  yfir sk ipverjana 
ásam t iðgjaldi því, er greiða ber, en um boðsm aður  sendir sk rána  og gjaldið til 
lögreglustjóra.

Ú tgerðannenn  róðrarbá ta  og vélbáta, m inni en 5 smálestir, greiða aðeins 7/m 
a f  iðgjaldi því, sem ákveðið er fyrir þá, en það, sem á van ta r  fullt iðgjald, greiðist 
ú r  ríkissjóði. Skrán ingarst jóri  sendir slysatryggingunni sk rá r  þær, sem nefndar 
eru í 2. og 3. málsgr. greinar jiessarar, sem fylgiskjöl með ársreikningi sinum. 
H ann  skal og standa skil á iðgjö ldunum  sam kvæm t n ána r i  fyrirm æ lum  stjórnar-  
ráðsins.



Afallin slysatrvggingariðgjöld hvíla sein lögveö á skipinu.
Lögreglustjóra ber í innheim tu laun  3% a f  skipum, sem skráð  er á, og 6 % af 

róðrar- og vélbátum, sem eru m inni en 12 lestir, nem a öðruvísi sé um  samið. Þar, 
sem lögreglustjói'i fe lur um boðsm anni s inum  innheim tu  slysatryggingargjalda, 
gengur helm ingur innheim tu launa  til hans.

22 . gr.
Nú forfallast slvsatryggður skipverji, og gengur ótryggður m aður í sk iprúm  

hans, og skal þá skylt að tryggja þann  skipverja, svo sem að fram an  greinir, m eðan 
h ann  er í þvi skiprúmi, j)ó aldrei skem ur en eina viku. Iðgjald  fyrir  forfallaðan 
skipverja m á endurgreiða fyrir })að, sem eftir er af ráðn ingart ím anum , enda hafi 
m aðurinn  gengið lír skipriiminu.

Ú tgerðarm aður eða form aður róðrarbá ta  eða vélbáta, m inni en 12 smálestir, 
getur með leyfi sk rán ingars t jó ra  tryggt ákveðna tölu skipverja, ef sé rs takar  ástæð- 
uv gera þess þörf.

Ú tgerðarm aður eða skipstjóri t ilkynnir ta fa r laus t sk rán ingars t jó ra  m anna- 
skiptin, og ábyrgist ú tgerðarm aður iðg'jaldagreiðslu.

23. gr.
Sérhver forráðam aður atv innufyrirtæ kis  eða starfrækslu , sem nefnd er i 10. gr. 

2 ., skal, þegar fyrirtækið  teku r  til starfa, senda um boðsm anni tryggingarinnar (i  
K eykjavik  aðalskrifsto funni) t i lkynningu  sam kvæ m t fyrirm ynd, er slvsatryggingin 
gerir, með öllum þeim upplýsingum, sem nauðsynlegar eru til þess að áætla  ið- 
gjaldagreiðslu þess. E ftir  þeirri áæ tlun  skal iðgjaldið greitt og innheim t fyrir  fram. 
Sömuleiðis skal senda tilkynningu, ef fyrirtækið  verður fyrir verulegum breyt- 
ingum, er máli geta skipt, að því er trygginguna snertir . H reppstjó ri  sendir lög- 
reglustjóra tilkynningar þessar, en lögreglustjórar gera sam kvæ m t þeim sk rá  yfir 
öll tryggingarskyld fyrirtæki, en annað ein tak  tilkynninganna senda þeir slysa- 
tryggingunni. Starfsm enn  ska l telja tryggða frá þeim tima, er tryggingarskyld vinna  
fyr ir tæ kis  hefst.

Forráðam önnum  fyrirtækis eða starfræ kslu , er um  g'etur i 10. gr. 2., er skylt 
að gera sk rá  y fir  star fs fó lk  sam kvæ m t v innubókum  fyrirtækisins, i þvi formi, 
sem slysatryggingin m ælir fyrir  um. Sam rit af sk rám  jíessum sendist um boðsm anni  
tnjagingarinnar ( i  R ey k ja v ík  aðalskrifs to funni)  fyr ir  1. febrúar ár hvert, og ska l  
miða hið endanlega iðgjald við þær. Umboðsmaður sér um  innhe im tu  iðgjaldanna  
og stendur sk i l  á þeim, eftir nánari fijrirmælum i reglugerð. í  innheim tu laun  ber að  
greiða 6%.

Nú vanræ kir  forráðam aður fyrirta 'kis eða s tarfræ kslu  að senda ti lkynningar 
eða sk rár  þær, sem um  getur í 1. og 2 . málsgr., fyrir  t i lse ttan  tima, og skal þá 
áætla iðgjöldin svo ríflega, að ekki sé h æ tt  við, að þau  séu sett lægri en þau eiga 
að vera, og ef vanræ ksla  er ítrekuð, skulu jiau ákveðin að m innsta  kosti 50 af 
hundrað i hæ rr i  en æ tla má, að þau hafi í rau n  og veru á t t  að vera.

ÖIl iðgöld til slysatryggingarinnar hafa  lögtaksrétt.
Umboðsmaður tryggingarinnar getur, ef honum  þyk ir  ástæða til eða slysa- 

tryggingin óskar þess, látið rann saka  v innuskrá r  og bæ kur fyrirtækisins, til þess 
að fullvissa sig um, hvað fyrir tæ k inu  beri að greiða i iðgjöld.

Heimilt er slysatrvggingunni að taka  að sér innheim tu  iðgjalda í Reykjavík 
að nokkru  eða öllu leyti.

24. gr.
Nú er vanræ kt að t i lkynna tryggingarskyldan a tv innurekstu r  eða greiða ið- 

gjöld fyrir fram  sam kvæ m t 21., 22. og 23. gr. fyrir  tryggingarskylda menn, og 
skulu þeir þó ja fn t  te ljas t slysatryggðir sam kvæ m t lögum þessum, en hlutáðeig- 
andi a tv innurekandi skal skyldur að greiða slysatryggingunni fimmföld iðgjöld 
þau, sem vangoldin eru, og enn frem ur hefur slysatryggingin ré t t  til endurgreiðslu



á  bótum  þeim, sem hún  kann  að greiða vegna slysa, sem h in ir  ótryggðu, en trygg- 
ingarskyldu m enn  verða fyrir, og auk  þess skal a tv innurekand i sæta sektum.

N ú er tryggingarskylt verk fra m k v æ m t fyr ir  reikning m anns, sem e k k i  liefur  
slíka star fsem i að atvinnu, sbr. síðari málsl. 1. málsgr, 11. gr., og gilda þá á- 
kvæ ði 23. gr. og þessarar greinar um  skýrslur, t i lkynn ingarsky ldu  og viðurlög fyrir  
vanrækslu, eftir því sern við getur átt. Séu færðar sönnur á, að óviðráðanlegar 
orsakir hafi  valdið því, að eigi var u nn t  að tilkynna, hvenæ r tryggingarskylt verk  
var hafið, t. d. e f nauðsynlegar eru viðgerðir á h ú su m  i ofviðri, ska l ek k i  beita 
viðurlöqum.

25. gr.
Heimilt er a tv innurekendum  að tryggja  sjá lfa  sig og verkafólk, sem ekki er 

tryggingarskylt, með tryggingarskyldu verkafólki sínu, en segja verða þeir til þess, 
þegar trygging er tilkynnt eða endurnýjuð . Sama ré t t  ha fa  þeir, sem s tunda  eða 
reka  einhverja  þá a tv innu  eða störf, sem ekki eru tryggingarskyld samkv. 11 . gr. 
Slik frjá ls  trygging er þó því aðeins leyfð, að h ú n  sé til ákveðins tim a og á nafn, 
og því aðeins gild, að h ú n  hafi verið t i lkynnt og iðgjöld greidd fyrir  fram . Ef um 
er að ræða tryggingu við óskyld og m isjafnlega áhættusöm  störf, sem ekki er hægt 
að aðgreina og skipa i sérstaka áhættuflokka, m á ákveða fyrir  slík störf meðal- 
talsiðgjöld fyrir hverja  viku tryggingartímabilsins.

26. gr.
Heimilt er slysatryggingunni að taka  að sér frjá lsa  tryggingu á einstökum 

m önnum , og næ r það einnig til þeirra , sem tryggðir eru í skyldutryggingu. Skal 
þá ja fn an  gefa ú t sérstakt vátryggingarskirte in i fyrir  hvern  einstakling. Slik trygg- 
ing getur einnig náð til greiðslu dagpeninga í sjúkdóm um . Ja fn f ra m t  veitist slysa- 
tryggingunni heimild til að slysatryggja farþega i einkabifreiðum, sem bifreiðalög 
ná ekki yfir. Tryggingastofnunin  leiti endurtrygginga á þeim h lu ta  af áhættu, 
sem fer f ram  yfir það hám ark , er tryggingin te lur  fært að tak a  í eigin ábyrgð. 
R áðherra  ákveður með reglugerð alla n ána r i  tilhögun á tryggingu þessari.

III. KAFLI 
Um sjúkratryggingar.

27. gr.
Sjúkrasam lög sam kvæ m t lögum þessum  eru  tryggingastofnanir, sem hafa  

það h lu tverk  að tryggja  sam lagsm önnum  s júk rah já lp  og uppbót á fjárhagstjóni, 
sem veikindi valda.

28. gr.
Kaupstaðir  þeir, sem n ú  eru og síðar k u n n a  að verða í landinu, skulu, hver 

um  sig, vera sérs tak t sjúkrasamlagssvæði. Ákveða m á í reglugerð, að samlags- 
svæði kaupstaðar  skuli, auk  lögsagnarum dæm isins, ná  yfir ti l tekin  svæði í grennd 
við hann . Sbr. þó 29. gr. 2. mgr.

R áðherra  skipar fo rm ann  samlagsins og varaform ann, eftir tillögum trygg- 
ingaráðs, en b æ ja rs t jó rn  kýs til viðbótar 2 eða 4 m enn í s t jó rn  og ja fn m arg a  til 
vara, eftir þvi sem b æ jars t jó rn  ákveður. Skal kosning þe irra  ja fn a n  fa ra  fram  
eftir hver ja r  bæ jars tjó rnarkosn ingar.

29. gr.
I h reppum  u tan  s júkrasam lagssvæða kaup s taðan n a  skal fa ra  f ram  atkvæða- 

greiðsla um  það, hvort stofna skuli s júkrasam lag  i h reppnum , ef h reppsnefndin  
ákveður eða fim m ti h lu ti k jósenda æskir þess. H reppsnefnd an nas t  atkvæða- 
greiðsluna á sam a h á t t  og sveitars tjó rnarkosningar. Stofna skal s júkrasam lag  í 
hreppnum , ef meiri h lu ti þeirra, sem kosningarré tt hafa  í m álefnum  sveitarfé-



lagsins, greiðir atkvæði með þvi. Nú næst meiri h lu ti  atkvæða með því að stofna 
sjúkrasam lag, án þess þó að sá meiri h lu ti sé m eira  en helm ingur atkvæðisbærra 
m anna i hreppnum , og skal þá fara  fram  atkvæðagreiðsla á ný in n an  fjögurra  
vikna, og ræ ður þá einfaldur meiri h lu ti greiddra atkvæða úrslitum . Sé fellt að 
stofna sjúkrasam lag, getur atkvæðagreiðsla ekki farið f ram  á ný  fyrr  en að ári 
liðnu.

Sama samlag getur náð til fleiri sveilarfélaga en eins innan sama læknis-  
héraðs eða ja fnve l til allra sveitarfélaga innan læknishéraðsins. E innig  m á  láta 
hluta sveitarfélags fglgja sjúkrasam lagi nágrannasveitarfélags. Á kveðu r  ráðherra, 
að fengnum  tillögum hlutaðeigandi sveitarstjórnar og stjórnar Trgggingastofnunar  
rikisins. ijfir hvaða svæði hvert s júkrasamlag sku li  ná.

30. gr.
Nái s júkrasam lag  aðeins lil eins hrepps, skal s t jó rn  þess skipuð 2 eða 4 mönn- 

um, kosnum  af hreppsnefnd, er einnig kýs ja fn m arg a  varam enn. Kosning í st jó rn  
skal ja fn an  fa ra  fram  eftir h ver ja r  sveitars tjó rnarkosningar. Standi fleiri h reppar  
en einn að sjúkrasam lagi, skulu þeir leggja til einn m an n  hver i s t jó rn  samlagsins, 
lcosna af h reppsnefndum , en standi ta la  s t jó rn a rm an n a  þá á stöku, skal hrepps- 
nefnd þess hrepps, sem fleiri eða flesta he fu r  tryggingarskylda meðlimi, k jósa  2 
menn. R áðherra  skipar form enn og varafo rm enn  eftir tillögum tryggingaráðs.

Nú er nýr l ireppur Iagður til áður stofnaðs sjúkrasam lags, og það veldur því, 
að annar  h reppur  hefu r  fleiri m enn í s t jó rn  en honum  ber sam kvæ m t því, sem 
hér var sagt. Falla  þá n iður umboð s t jó rn a rm ann a  þess hrepps, og skal hrepps- 
nefnd k jósa  m ann  eða m enn á ný, svo að s t jó rn  samlagsins verði ré t t  skipuð.

31. gr.
Sjúkrasamlögin  lúta öll y firstjórn  Tryggingastofnunar rikisins, sem  he fur  eftir- 

lit með  þvi, að þau starfi i sam ræ m i við lög, reglugerðir og sa m þ ykk tir ,  og fylgist  
með, að alls sparnaðar sé gætt í reks tr i  þeirra. Ska l  setja sérstaka reglugerð um  
stjórn og star fsem i sjúkrasamlaganna, þar sem gefin séu nánari fyr irm æ li  um  
eftirlit Tryggingastofnunar ríkisins með  rekstr i  þeirra, um  starfsmannahald , launa- 
greiðslu, st jórnarfundi, samninga við lækna og aðra, bókhald o. a., sem lýtur að 
rekstri þeirra og sambandi við Tryggingastofnun ríkisins, og u m  innbyrðis við- 
skip t i samlaganna. Heimilt er að setja hverju  e instöku samlagi reglur um  starfs- 
mannahald og launagreiðslur, eftir þvi sem við á á h ver ju m  stað, að fengnum  
lillögum samlagsstjórnar.

Ákveða ska l i sa m þ y k k tu m  um  sk ipun  endurskoðenda sjúkrasamlaganna.  
Tryggingastofnun rikisins ákveður þókn u n  stjórnenda, er greiðist úr samlags- 
sjóði.

S a m þ ykk t ir  sjúkrasamlaga sku lu  staðfestar af ráðherra, að fengnum  til- 
lögum Tryggingastofnunar rikisins.

32. gr.
Þar, sem sjúkrasam lög eru stofnuð, hefu r sérhver m aður, ka rl  eða kona, eldri 

en 16 ára  og yngri en 67 ára, sem á löglieimili á samlagssvæðinu, ré t t  og skyldu 
til að tryggja  sig í samlaginu, enda sé hann  ekki hald inn  alvarlegum, langvinn- 
um, v irkum  sjúkdómi, og fer uni þetta  eftir nánar i  ákvæðum  i reglugerð. Á sama  
hátt er m önnum , sem dvelja á samlagssvæðinu eða stunda  þar a tv innu  lengur en 
sex m ánuði og ekk i  eru i samlagi annars staðar, heim ilt að tryggja sig i samlag- 
inu með sömu ré tt indum  og sky ldu m  og þeir, sem eiga þar lögheimili. Þó nær sú 
trygging ek k i  til f jö lsky ld u  mannsins, ef hún  dvelur utan samlagssvæðis.

Þeir, sem haldnir eru alvarlegum, langvinnum, v irkum  sjúkdóm i,  eiga rétt á að 
tryggja sig gegn öðrum óviðkomandi s jú kd ó m u m . Menn 67 ára og eldri eiga rétt 
á tryggingu með söm u sk i lyrðum  og aðrir, en eru ek k i  tryggingarskyldir.



33. gr.
í sam þykktum  sjúkrasam laga  skal tekið fram, hverra  réttinda sam lagsm enn 

njóta. Æ tíð skal þó s júkrasam lag  veita þá h já lp  vegna veikinda, sem hér  er talin:
1. Almenn læ knishjálp  h já  tryggingalækni, þ. e. lækni, sem samlagið he fu r  sainið 

við eða Tryggingastofnunin fyrir þess hönd, að fullu I s júk rah ús i  og að 
% h lu tum  h já  samlagslækni sjúklingsins á um söm dum  v innu tim a læknisins, 
og að % hlu tum , ef s júk lingurinn  v itja r  annars  læknis en samlagslæknis 
sins, enda séu slíkar v it jan ir  heim ilaðar í sam þykk tum  samlagsins eða i samn- 
ingum  jiess við lækna. Læ knishjá lp  fari fram  í viðtalsstofu læknis, sé sjúkling- 
u r inn  ferðafær og' hægt að kom a jjví við.

2. L y f  og umbúðir, sem Tnjggingasto fnun rikisins leyfir sam lögunum  að greiða, 
ska l greiða að fiillu i s júkrahúsi .  IJtan s júkrahúss  ska l greiða að fu l lu  fyr ir  þau  
lyf, sem s júk l ing u m  er, að dóm i samlagslæknis, l ifsnauðsyn að nota að stað- 
aldri, og að % fyr ir  önnur nauðsynleg lyf, en he im ilt  er að takm arka  frekar  
greiðslur fyr ir  ly f  að öðru leyti. Tryggingastofnun rikisins lætur gera skrá  
um  þá ly fja flokka , sem um  ræðir hcr að framan.

3. Ókeypis vist eftir ráði samlagslæknis i sjúkrahúsi ,  scm samlagið h e fu r  samið  
við, eða Tryggingastofnun rikisins fyr ir  hönd  þess.

'i. Fæðingarstyrk, er eigi sc lægri en kr. 40.00, auk verðlagsuppbótar. E nn  frem ur  
er s júkrasam lögum  sky l t  að greiða dvalarkostnað sæ ngurkvenna i s júkrahúsi  
eða fæðingarstofnun, sem samlögin hafa samið við, ef samlagslæknir telur það 
nauðsynlegt vegna heilsu ko nu  eða barns cða af öðrum k n ý ja n d i  ástæðum, 
enda greiðist þá ekk i  fæðingarstyrkur.

ö. Röntgenm yndir  og röntgenskoðun greiðist að sa m k væ m t taxta, er heil- 
brigðisstjórnin ákveður.

6. S júkrasam lögum  er he im ilt  að ákveða í sa m þ y k k tu m  s inum  að tryggja  gegn 
sérstöku iðgjaldi þeim m eðlim um  sínum, sem jjess óska, dagpeningagreiðslu, 
er j)eir verða óvinnufærir  sökum  veikinda, svo og' að ákveða slika dagpeninga- 
tryggingu fyr ir  alla m eðlim i sina. Nánari reglur uin dagpeningatryggingu skal 
setja í sam þykktum , og m á biðtími eigi vera skem m ri en ein vika, frá  því er 
h inn  tryggði varð óvinnufær eða hæ tti  að taka  laun.
Heimilt er að ákveða í sam þykk tum  s júkrasam laga  viðtækari h já lp  en hér er 

talin, þar  á meðal fulla læknishjálp , læknisaðgerðir h já  öðrum  en tryggingaiiækni, 
tannlækningar, s tyrk  upp í ú tfa rarkos tnað , kostnað við læknisvitjun, h jú k ru n a r -  
kostnað u tan  sam þykktra  s júk rah úsa  o. s. frv.

34. gr.
Að ja fnaði skulu  sam lagsm enn ekki eiga ré t t  til s tyrks fvrr en 6 m ánuðir  

eru liðnir frá  þeim tima, er trygging þeirra  hófst með iðgjaldagreiðslu, en heimilt 
er þó að ákveða annan  biðtima i sam þykktunum .

í sam þvkktum  er og heimilt að ákveða, að fólk, sem flyzt inn  og ú t af sam- 
lagssvæði og verður j)ar tryggingarskylt, fái dregið sam an biðtíma sinn frá  fleiri 
en einni dvöl, enda líði ekki yfir ti l tekinn  tim a á milli.

Sjúkrasam lög greiða ekki s júkrakostnað, sem skylt er að greiða samkv. sótt- 
varnalögum eða öðrum  sérstökum  lögum.

35. gr.
Sjúkrasam lögum  er heim ilt  að setja á stofn  og reka sjúkrahús, lækninga- 

stöðvar (p o lyk l in ikur) og lyfjabúðir, cnda séu ákvæði þess efnis i sa m þ y k k tu m  
hlutaðeigandi samlags og fu llnæ gt reglum, cr heilbrigðisstjórnin setur um  rekstur  
slikra stofnana.



36. gr.
Leita skíd staðfestingar T ryggingastofnunar ríkisins á sainningum  sjúkrasam - 

laga við lækna, lyfjabúðir og s júk rah ús  um  greiðslur til fullnægingar á ákvæð- 
um  33. gr.

Trvggingastofnun ríkisins er heiinilt, i sam ráði við landlækni, að sem ja fyrir 
sjúkrasam lög um  slikar greiðslur, ef h lutaðeigandi samlag óskar þess. Náist ekki 
samkomulag, eða að svo m iklu  leyti sem ósamið verður, er s t jó rn  sjúkrasam lags 
heimilt að greiða læknishjálp , lvf og a n nan  s júkrakos tnað  m eðlim um  samlags- 
ins eftir reglum, sem Tryggingastofnun rikisins setur, jafnvel jíótt slik greiðsla 
nægi ekki til að slanda s traum  af ölJum Jíostnaði, er annars  Jeiðir af ákvæðum
33. gr.

37. gr.
Börn sam lagsm anna, yngri en 16 ára, sem eru á f ram fæ ri þeirra, fá sömu 

Jijálp í veikindum og foreldri á ré tt  til, að dagpeningum  undan teknum .
38. gr.

S júkrahúsv is t  sa m kvæ m t .‘13. gr. 3. lið fyr ir  samlagsmann, sem veikist af al- 
varlegum, langvinnum s júkdóm i,  sbr. I. nr. 78 1936, um  rik is fram fæ rslu  s júkra  
manna og örkumla, ska l ek k i  greiða lengur en 5 v ikur  vegna þess s júkdóm s.  
Sama gildir um  þá snmlngsmenn, sem veikjast eða eru haldnir af ellikröm  
eða öðrum sl íkum  krankleika .

Nú hefur tryggður maður notið s júkrahús-  eða hælisvistar vegna alvarlegs, 
langvinns s júkdóm s, sem fellur undir lög nr. 78 1936, og n ý tu r  hann  þá ekk i  
hlunninda þannig, að hann fái greidda sjúkrahúsv is t  eða meiri háttar læknishjálp  
vegna þess s júkdóm s. Nánari ákvæði um  fra m k v æ m d  þessarar greinar ska l setja  
með reglugerð.

39. gr.
Nú vill samlagsmaður leita sér læknishjálpar utan samlagssvæðis, og er sam-  

lagsstjórn þá heim ilt að greiða kostnað af þeirri læknishjálp, enda sæ k i samlags- 
maður um  það fyr ir  fram  til samlagsins og fái m eðm æ li trúnaðarlæknis eða sam- 
lagslæknis, ef enginn er sérstakur trúnaðarlæknir.

E f  tryggður maður, sem er á ferðalagi eða dvelur utan um dæ m is  sjúkrasam -  
lags sins, veikist eða verður fgrir slysi og n ý tu r  þar s júkrahjálpar, á hann  rétt  
til s júkra s tyrks  frá sjúkrasamlagi sínu, en þó eigi hærri en ef hann  hefði verið 
á samlagssvæðinu, sbr. þó 3. málsgr.

Nú dvelur tryggður m aður  m ánuð  eða Jengur á samlagssvæði an na rs  sam- 
lags, og skal h an n  jjá, ef h an n  jiarfnast s júk rah já lpar ,  snúa sér til s júkrasam lags 
dvalarstaðarins. L æ tur j)að honum  i té bráðabirgðam eðlim sskírteini, sem veitir 
honum  full meðlimsréttindi, að undan tek inni dagpeningatryggingu, m eðan h ann  
dvelur á samlagssvæðinu, enda standi h ann  í skilum með iðgjald sitt. S júkrasam - 
lag, sem veitir slik bráðabirgðaréttindi, á en durk rö fu ré tt  á hendur  því samlagi, 
sem hlutaðeigandi er m eðlim ur í, á jjeim Jtostnaði, sem það hefu r  h a ft  hans  vegna. 
Ber því og að taka við m ánaðaiiegum  iðgjaldagreiðslum frá  honum  til samlags 
hans, til þess að réttindi hans falli ekki niður. Um greiðslur fyrir slika bráðabirgða- 
meðlimi til Jæltna, ljTfjabúða, s júk rah úsa  og annarra ,  sem láta s júk rah já lp  i té, fer 
eftir sömu reglum og gilda uin greiðslur fyrir aðra meðlimi sainlagsins. Sama máli 
gegnir uin erlenda rikisborgara, enda jjótt jieir hafi dvalið skeinur en 1 m ánuð  á 
samlagssvæðinu, ef svo er ákveðið í sam ningum , sem gerðir hafa  verið samkvæint 
89. gr. jiessara laga.

Börn samlagsmanna, sem eru á ferð, dvelja eða eiga heimili utan samlags- 
svæðis foreldra sinna, eiga rétt til s júkrahjálpar, sbr. 37. gr., á sama hátt og að 
i'raman greinir. Sé annað foreldranna sjúkratryggt, en h it t  ekki, greiðist hálfur  
.sjukrakostnaður,



Komi jiað i ljós, að eitt eða fleiri s júkrasam lög  verði fyrir  óeðlilega m iklum  
kostnaði, beinuin eða óbeinum, vegna bráðabirgðameðlima, skal heim ilt að setja 
reglur um  endurgreiðslu á slíkuin kostnaði með jöfnuði á milli samlaganna.

Tryggingastofnun ríkisins setur nánar i  reglur um  fram kvæm d þessarar  greinar.
40. gr.

Nú flyzt tryggingarskyldur m aður, sein er tryggður i sjúkrasam lagi, búferlum  
i umdæini annars  sjúkrasainlags, og verður h a n n  j)á tryggingarskyldur þar  og 
öðlast full ré ttind i i því samlagi án biðtima. Hafi h an n  greitt iðgjald  fyrir  fram  
til sainlags þess, er h an n  var m eðlim ur í, fyrir lengri tiina en einn m ánuð, skal 
sá h lu ti fyrirfram greiðslunnar, er fellur á t í inann  eftir f lutninginn, ganga til jjess 
samlags, er við honum  tekur. Tryggingastofnun rikisins getur sett n ána r i  reglur 
um flulning meðlima milli sjúkrasainlaga, þar  á meðal um  slíka flu tn inga s júk ra  
m anna.

41. gr.
Nú er sam lagsm aður einnig slysatryggður sainkv. Jögum jiessum, og greiðir 

samlagið þá læ knishjálp  og aðra  s júk rah já lp  hans  vegna samkv. 16. gr. 1. tölulið 
laganna, að u nd an tek nu m  dagpeningum.

Sjúki'asamlagið á rétt á að fá  endurgreiddan þann kostnað, seni a f þessu leiðir. 
Fcr nni endiirgreiðsluna eftir reglum, sem Trgggingastofnun ríkisins setur.

Eigi h inn  tryggði að öðru leyti ré t t  til slysabóta á h endur  skaðabótaskyldum  
m anni eða stofnun, skal hann , ef h an n  k refs t  s júk rasty rks ,  fram selja  hlutaðeig- 
andi s júkrasam lagi ré t t  sinn til bótanna. Nú greiðast h æ rr i  bæ tur  en fram lögðum  
sjúk ras ty rk  nem ur, og fær h inn  tryggði þá það, sem fram  yfir er, og ja fn an  skal 
h ann  fá þær bætur, sein greiddar eru vegna þ ján inga  eða líkamslýta, eða aðrar  
siíkar m iskabætur.

42. gr.
Ákveða sJval í sainjjykJvtum sjúlirasam lags upphæð iðgjalda tryggingarskyldra 

raanna. Skulu þau ákveðin með j)að fyrir augum, að h e ilda rtek ju r  samlagsins 
nægi til þess að standa s traum  af sJculdbindingum þess.

Iðgjöldin greiðast fyrir fram, eftir þvi sem n án a r  verður ákveðið i sam þykktum .
í sam þykktum  sjúkrasam laga skal setja  sérákvæði um  iðgjaldaupphæð ungl- 

inga á a ldrinum  16— 21 árs, sein dvelja á heimili e fnalausra  foreldra og hafa  ekki 
sjá lfstæðar tek ju r.  Skal gefa eftir iðgjöld þessara  unglinga, ef sam anlagðar tek ju r  
fjölsltyldunnar eru undir vissu Iágmarki, sem ákveðið sé í sam þykktunum .

43. gr.
Greiði tryggingarskyldur m aður  ekki iðgjald sitt á gjalddaga, skal Jionum 

þó gefinn frestur, 14 dagar i kaupstöðum , en einn m án uð u r  u tan  kaupstaða, til að 
greiða gjaldið, án  þess að ré t tu r  hans skerðist við það. Þegar sá fres tur  er liðinn, 
fellur ré t tu r  hans  til s júk ras ty rk s  niður, en skal honum  heim ilt á næ stu  6 
m ánuðum  að greiða áfallin gjöld, og öðlast h an n  þá full ré ttindi a f tu r  frá  þeim 
iíma, er gjaldið er greitt. Greiðist iðgjaldið síðar, öðlast h an n  réttindi sem nýr 
meðlimur, sbr. 34. gr. laganna.

44. gr.
Vangoldin iðgjöld innheim ta  b æ ja rs t jó rn ir  og sveitarstjó rn ir  h já  gjaldanda 

eða þeiin, sem ábyrgð bera á greiðslunni (sbr. j)ó 86 . gr.).
Heimilt er s t jó rn  sjúkrasam lags eða bæjar- eða sveitarstjórn, sem lagt hefur 

fram  iðgjöld samkv. 46. gr., að k re f jas t  þess af a tv innurekanda, sem tryggður 
m aður v innur hjá , að h a n n  hald i ógoldnum iðgjöldum hans og k onu  hans  eftir 
af kaupi hans eða gagnkvæmt og greiði það til s júkrasam lagsins eða bæjar- eða 
sveitarsjóðs. Aldrei má j)ó halda eftir i þessu skyni hærri upphæð en neinur 10%



af kaupi. Óhlýðnist a tv innurekandi þessu, þ rá t t  fyrir tilkynningu, má innheim ta  
iðgjah-ið h já  honum  með lögtaki, ef á þarf að halda.

45. gr.
Útgerðarm aður skal greiða sjúkrasam lagsiðgjöld  tryggingarskyldra, lögskráðra 

sjómarma, enda tak i j)á sjúkrasam lagið  á sig áhæ ttu  þá, sem á ú tgerðarm ann i hvílir 
samkv. 27. og 28. gr. laga nr. 41 19. maí 1930, að svo miklu  leyti sem h ú n  fellur 
sam an við h lunnindi þau, sem samlagið veitir sam kvæ m t sam þykktum  sinum.

46. gr.
Sveitarsjóðir greiða iðgjöld þeirra  m anna, sem eru á föstu sveitarframfæri.
Einnig er rétt, að greidd séu ú r  sveitarsjóði iðgjöld an n a r ra  þe irra  m anna, sem 

fyrir fá tæ ktar  sakir  hafa  ekki getað staðið i skilum  um  iðgjöld sín, og fer uin 
jjessar greiðshir eftir reglum, sem sveitars tjórn  skal setja  og staðfestar eru af ráð- 
herra . Ráðimegtið  sem ur fy r irm y n d  að s l iku m  reglum til leiðbeiningar.

Gjaldið telst ekki sveitarstyrkur, en endurgreiðist, ef ástæður leyfa.
47. gr.

Rikissjóður og hlutaðeigandi sveitarsjóður greiða, hvor um  sig, í sjóð s júkra- 
samlaga 33% af hundrað i greiddra iðgjalda, þó ekki yfir 12 kr. á ári fyrir  hvern  
tryggðan mann.

H ám ark þetta  breytist í sam ræ m i við visitölu kauplagsnefndar i lok hvers  
ársfjárðungs.

Tillög ríkissjóðs og sveitarsjóða greiðast ársfjórðungslega eftir  á og miðast 
i hvert sinn við greidd iðgjöld á næ sta  ársfjó rðungi á undan.

Þó ska l þeim  samlögum utan kaupstaðanna, sem  innheim ta  iðgjöldin i einu  
lagi fyr ir  hálft  eða heilt ár, greitt tillagið i sam ræ m i við það.

48. gr.
Nú þykir sýnt, að sjóður sjúkrasam lags nægi ekki til að standa s traum  af 

skuldbindingum  samlagsins, og skal þá s t jó rn  þess snúa sér til Tryggingastofnunar 
ríkisins og leita aðstoðar henn a r  til að ré t ta  við hag samlagsins. Ja fn f ra m t  skal 
st jó rn in  gera ráðs ta fan ir  til auk innar  tek juöflunar  eða að dregið sé ú r  h lunnind- 
iim þeim, sem samlagið veitir. Þó m á aldrei skerða J>au lágm arksrétt indi,  er um  
getur i 33. gr. (sbr. þó 36. gr.).

49. gr.
Heimilt er r ík isstjórninni,  að fengnum  tillögum frá  T ryggingastofnun  ríkis- 

ins, að stofna jö fnunars jóð  sjúkrasam laga. Sjóði þessum  skal aflað tekna  á þann  
hátt, að v innukaupendur  greiði allt að einum  af hundrað i  um sam inna  v innulauna, 
eftir þvi sem nána r  verður ákveðið i reglugerð. Tillagið til jö fnunars jóðs skal að- 
eins lagt á i j)eim bæjarfélögum  eða hreppum , þar  sem sjúk rasam lag  er stofnað. 
Nú er stofnað sjúkrasainlag, eftir að jö fnu n ars jó ð u r  s júk rasam laga  er stofnaður, 
og skal þá leggja sam svarandi g jald  á v innulaunagreiðslur  í h reppnum , sem svarar 
til þess, að s júkrasam lag  hefði verið þ a r  frá  upphafi, þó með tilliti til greiðslna, 
er farið hafa  fram  lir jö fnunars jóð i s júkrasain laga  áður, eftir þvi sem ákveðið 
verður i reglugerð, j)ó aldrei yfir 1%% gjald i upphafi.

Jö fnunarsjóð i skal st jó rnað  af  T ryggingastofnun rikisins. Úr jö fnunars jóð i 
m á greiða s tyrk  til e instakra  sjúkrasam laga, sem orðið hafa  fyrir  svo m iklum  
útgjöldum vegna veikinda sam lagsm anna, að sjóðir þe irra  h rökkva  ekki til. Veittan 
styrk  skal s júkrasam lagið  endurgreiða jö fnunars jóð i að hálfu  á næstu  fiinin ár- 
um, með hæ kkun iðgjalda, ef með þarf, eða an narr i  tekjuöflun .



50. gr.
Nú er heim avistarskóli l'yrir fólk yfir  16 á ra  a ldur s tarfandi í sveitarfélagi, 

þa r  sem eígi hefu r  verið stofnað sjúkrasam lag, og er þá ráðh erra  heimilt, ef meiri 
hluti nem enda óskar þess og Tryggingastofnun r ík isins m ælir  með þvi, að ákveða, 
að jiar skuli stofna skólasjúkrasam lag, enda sé við stofnun þess fullnægt eftir- 
farandi skilyrðum :

1. Samlag'ið nái að jafnaði yfir einn skóla. Þó mega tveir eða fleiri skólar innan  
sama sveitarfélags vera um  samlag'ið.

2. Allir nem endur skólans, sem eigi hafa  ré t t  til s jú k rah já lp a r  sem meðlimir 
a n n a r ra  s júkrasam laga  og eigi eru  ha ldn ir  alvarlegum, langvinnum , v irkum  
sjúkdómi, hafa  ré t t  og skyldu til að vera i samlaginu.

3. Meðlimatala samlagsins sé eigi lægri en 40 og dvalartím i nem enda eigi 
skem m ri en 6 m ánuðir. Lágm arksré tt ind i séu þau, sem greinir i 33. gr. 1.— 3. 
og 5. tölulið.

4. Trygging nem enda nær aðeins til kennslutím abilsins, og eru  iðgjöld þeirra  
miðuð við, að þeir öðlist ré ttind i án  bíðtíma. E f nem andi verður að hverfa 
ú r  skólanum  vegna veikinda eða er veikur, þegar skó lanum  er slitið, er sam- 
lagsstjórn  þó heimilt að greiða sjúk rakos tnað  fyrir  h a n n  allt að einum  mánuði.

5. Nánari ákvæði skal setja  i sam þykkt samlagsins, sem ráðh e rra  staðfestir, að 
fengnum  tillögum tr j 'gg ingastofnunarinnar.
Nú er skólasamlag stofnað sam kvæ m t þvi, er að f ram an  segir, og greiðir þá 

rik iss jóður framlag í sjóð samlagsins, er nem ur 66%%0 greiddra iðgjalda frá  nem- 
endum, sem búsettir  eru u tan  hreppsins, og 331/,3% af iðgöldum an n a rra  samlags- 
m anna.

Sveitarsjóður greiðir í sjóð samlagsins upphæð, er nernur 33Yz% af iðgjöldum 
sam lagsm anna búsettra  í hreppnunr. F ram lag  ríkissjóðs og sveitarsjóðs nrá þó 
aldrei fara  fram  úr  12 krónunr á ári frá  hvorum  aðila fyrir  hvern  samlagsmann, 
að viðbættri verðlagsvísitölu, sbr. 17. gr.

51. gr.
I kaupstöðum  og hreppunr, þar  senr sjúkrasanrlög hafa  verið stofnuð sam- 

kvæm t þessum  lögum og starfandi er skóli eða skólar fyrir fólk yfir 16 á ra  aldur, 
sem búsett er u tan  sjúkrasanrlagsunrdæmisins, enda sé þess óslsað af eigi færri 
en 20 slíkra nenrenda, skal setja í sanrþykkt hlutaðeigandi samlags sérákvæði unr 
iðgjaldagreiðslur slíkra u tan hérað sm an na  og nriða iðgjaldið við það, að þeir öðl- 
ist réttindi án  biðtínra. Tryggingin nái aðeins til þe irra  sjá lfra  og aðeins til þess 
tíma, er þeir dvelja á skólastaðnum. Franrlag' r ikissjóðs til samlagsins vegna þess- 
a ra  nem enda skal vera  66%% af iðgjaldagreiðslu þeirra, en sveitarsjóður greiðir 
ekkert þeirra  vegna.

52. gr.
Bráðabirgðaákvæði.

A úrinu 19Í4 ska l fara fram  atkvæðagreiðsla i öllum þeim  sveitarfélögum, þar 
sem eigi hufa verið s to fnuð  sjúkrasamlög, um  það, hvort stofna sku li  s júkrasam -  
lög. Um þessar atkvæðagreiðslur, svo og um  atkvæðagreiðslur, er síðar kg n n u  
að þurfa  að fara fram, vegna þess að tilskitinn meiri h lu ti  næ.st eigi i fgrri at- 
kvæðagreiðslu, fer að öðru legti eftir 29. gr. laganna.

G r e i n a r g e r ð .
Frunrvarp  þetta er flutt sanrkvænrt tilmælum forsætisráðherra  og sanrið af nrilli- 

})inganefnd, er falið var að endurskoða alþýðutryggingalögin. Nefndarmenn hafa 
óbundin atkvæði um einstök atriði frv. Fer greinargerð nrilliþinganefndarinnar hér á 
eftir.



Samkvæmt ályktun Alj)ingis 21. maí 1942 skipaði félagsmálaráðherra, Jóhann 
Sæmundsson, í marzmánuði 1943 eftirtalda menn i nefnd til þess að endurskoða 
alþýðutryggingalögin:

Harald Guðmundsson alfxin., og var hann jafnfram t skipaður form aður nefnd- 
arinnar,

Brynjólf Bjarnason alþm.,
Kristin Björnsson lækni,
Brynjólf Stefánsson forstjóra,
Eggert P. Briem forstjóra,
Jens Hólmgeirsson skrifstofustjóra.
Þegar nefndin hóf störf sín, tilkvnnti Eggert P. Briem, að hann gæti eigi tekið 

þátt í nefndarstörfunum. Vann hann því ekkert i nefndinni.
Um verkefni nefndarinnar segir m. a. svo í skipunarbréfinu:
. . .  „Endurskoðun alþýðutryggingalaganna ætlast ráðuneytið til, að verði fvrst 

og frem st miðuð við:
1. Að reyna að bæta ú r  göllum á Iögunum, sem kunna að hafa komið í Ijós við 

framkvæmd þeirra.
2. Að gerðar verði j)ær breytingar á lögunum, sem nauðsynlegar kunna  að þykja 

með tilliti til núverandi styrjaldarástands. Þyk ir  i þvi sainbandi rétt, að nefndin 
taki sérstaklega til a thugunar tillögur þær, sem felast i meðfylgjandi lagafrum- 
vörpum, sem visað hefur verið frá Alþingi með rökstuddum  dagskrám.

3. Að leitast við að gera tillögur nefndarinnar svo ú r  garði, að fram kvæm d lag- 
anna  verði sem einföldust og reks tra rk o s tnað u r  við h ana  sem m in n stu r  að 
fært þykir.“
Svo sem hér er greint, var nefndinni falin endurskoðun laganna innan ákveðins 

ramma. Nefndinni var og kunnugt um, að ráðunevtið hafði falið jrremur sérfræð- 
ingum að athuga fjárhagsgrundvöll undir heildartryggingar i samfelldu, viðtæku 
kerfi. E r  nefndinni og ljóst, að stefna ber að því að breyta  skipulagi trygginganna 
i það horf  svo fljótt sem verða má, því að bersýnilegt er, að eftir því sem trygginga- 
greinum fjölgar, verður framkvæmd þeirra  erfiðari og þyngri i vöfum, þegar mis- 
m unand i reglur eru um  réttind i og iðgjaldagreiðslur. E n  af ástæðum  þeirn, er hér 
hafa  verið greindar, taldi nefndin  j)að ekki sitt verkefni að gera tillögur um  grund- 
vallarbreytingar á tryggingalögunum.

Á fyrsta  fundi sínum samþykkti nefndin að leita álits ýmissa opinberra aðila 
um breytingar á tryggingalögunum. Voru i því skyni send bréf til: 

allra  sjúkrasamlaga, 
allra  bæjars tjó rna  og hreppsnefnda,
Alþýðusambands íslands,
Búnaðarfélags íslands,
Félags islenzkra atvinnurekenda, 
landlæknis,
Læknafélags Reykjavíkur,
Læknafélags íslands og 
Mæðrastyrksnefndar.
Send voru ú t til þessara aðila hátt á þriðja hundrað bréf. Nálega sextíu svar- 

bréf bárust nefndinni, og var reynt að hagnýta þau við endurskoðun laganna, eftir 
því sem hægt var. Þá fékk nefndin einnig til a thugunar tillögur fu lltrúafundar 
s júkrasam laganna, sem hald inn  var í Reykjavík seint í jú n í  s. 1.

Nefndin lét gera skýrslu  um  öll dauðaslys á landinu árin  1936— 40 og athugaði 
möguleika á því að taka  upp í lögin ákvæði um  h æ tur  vegna dauðaslysa almennt. 
F rá  j)vi var þó horfið, þar  eð ljóst varð, að trauðla  var hægt að fella slíkar brevt- 
ingar inn í núverandi skipulag trvgginganna.

Þá ræddi nefndin nokkuð um barnatryggingar i j)ví formi, að greiddir yrðu 
iaslir uppeldisstvrkir til þeirra fjölskvldna, þar sem fleiri en 2-—3 börn á óinaga-



nldri eru á frarafæri sömu fyrirvinnu. En með því að ekki voru fyrir hendi nauð- 
synlegar upplýsingar og an na r  ómissandi und irbúningur  þess máls, ta ld i nefndin 
ekki fært að bera fram  um  það ákveðnar tillögur.

Athuganir nefndarinnar á IV. og VI. kafla laganna (elli- og örorkutryggingar 
og um  ellilaun og örorkubæ tur) leiddu til j>eirrar niðurstöðu, að ýtarlegri upp- 
lýsingar en nú  eru fy r ir  hendi séu nauðsynlegar, áður en hægt er að ganga til fulls 
f rá  endurskoðun á þeim köflum og taka  ákvarðanir um, hvort u nn t  sé nú  þegar, 
eða hvenær, að taka upp fastar lifeyrisgreiðslur, nægilegar til sómasamlegs fra.111- 
færis, samkvæmt ákveðnum reglum í lögum. Nefndin hefur því til bráðabirgða 
komið sér saman um að leggja til, að gerðar séu þær breytingar á ákvæðum um 
fi'amlag ríkissjóðs til ellilauna og örorkubóta, sem greinir i sérstöku frumvarpi, 
en sam kvæ m t því er gert ráð  fyrir, að r ík iss jóður  og Tryggingastofnun  ríkisins 
greiði 50% ellilauna og örorkubóta in n an  vissra takm arka , i stað 30% í II. flokki, 
sem nú er, og að núverandi skipting á I. og II. flokk falli niður.

Nefndin gerir ráð fyrir  að ganga síðar frá  heildartillögum og endurskoðun 
þessara kafla, að fengnum nánari upplýsingum.

Nefndin ræddi allmikið um stofnun atvinnulevsissjóðs með fé því, sem lagt var 
sérstaklega til alþýðutrygginganna með löguin um dýrtíðarráðstafanir  frá  1943, og' 
um  tek juöflun  slikum  sjóði til handa. E nn  þá  hefu r  nefndin  þó ekki komið sér sam- 
an  um  frum varp  um  jjetta efni. Var sú skoðun og r ik jand i  í nefndinni, að torvelt 
væri að ganga frá  fram búðarlöggjöf um  atv innuleysistryggingar eða endurskoðun 
þess kafla  laganna, sem um  j>ær fjallar, fy rr  en fyrir  lægi a thugun  sérfræðinga 
þeirra, er áður getur, á fjárhagsgrundvelli  heildartrygginga.

Helztu breytingarnar, sem nefndin gerði á þeim hluta trvggingalaganna, sem 
h ú n  lauk við að endurskoða, eru eftirfarandi:
A . Við kaflann  um  slysatryggingar. Lagt er til:

að fjölgað verði nokkuð tryggingarskyldum starfsgreinum.
að dánar- og örorkubæ tur vegna slysa verði hækkaðar upp i það að nema rúm- 
lega samanlögðum heildarbótum stríðsslysatryggingarinnar, að lifeyri undan- 
teknum, og slysabótum alþýðutryggingalaganna, eins og þær hafa reynzt að 
meðaltali. Hins vegar hefur bótagreiðslum til einstakra aðila verið breytt mjög 
verulega, bætur til barna  og öryrk ja  mjög hækkaðar og lífeyrisgreiðslur teknar 
upp í stað einnar bótagreiðslu, þegar um slíka aðila er að i'æða. Gert er ráð fyrir, 
að slysatryggingin nái framvgis ekki til stríðsslysa að öðru leyti en segir í 19. gr. 
frum varps nefndarinnar úm samband slysatryggingarinnar og striðsslysatrygg- 
ingar sjómanna.
að með hliðsjón af almennri grunnlaunahæ kkun verði dagpeningagreiðslur 
hækkaðar upp í kr. 7.50.

B. Við kaflann  um sjúkratryggingar. Lagt er til:
að svokallaðir hátekjum enn hafi sömu tryggingaréttindi og aðrir  sjúkrasamlags- 
meðlimir.
að takm örkun á réttindum  til sjúkrahúsvistar fyrir  sjúklinga, sem veikjast af 
öðrum  s júkdóm um  en þeim, sem um  ræðir í lögum um  rik isfram fæ rslu , eða elli- 
k röm  og þess háttar, verði n iður felld.
að sjúkrahúsréttindi sjúklinga með langvarandi sjúkdóma og ellikröm talcmark- 
ist við 5 vikur, en það svarar til þess sjúkrahúsvistartíma, sem sjúkrasamlög- 
unum  hefur borið að greiða fyrir  slíka sjúklinga samkvæmt meðaltalsreglunni, 
sem um  það gildir skv. 33. gr. alþýðutryggingalaganna, sbr. lög um breytingar á 
þeim lögum, nr. 92 14. maí 1940.

í  sambandi við þetta m á og getu þess, að fyrir  tilh lu tun  nefndarinnar er nú 
flutt á Alþingi frum varp um breytingar á ríkisfram færslu s júkra  m anna og ör- 
kumla, sem tryggir það — ef að lögum verður —, að ríkissjóður greiði samkvæmt 
þeim lögum allt að % hluta sjúkrahúsvistar þess fólks, er ekki getur fengið legu- 
kostnað sinn greiddan frá  sjúkrasamlögunum. Undantekningar frá þessu verða



þó: fólk með ellikröm og sjúklingar, sem af efnahagsástæðum eru ekki úr- 
skurðaðir styrkþurfi samkvæmt ríkisframfærslulögunum.
að lífsnauðsynleg lyf, sem nota þarf að staðaldri u tan sjúkrahúss, greiðist að 
fullu af sjúkrasamlögunum. Hins vegar haldist heimild Tryggingastofnunar rík- 
isins til þess að takm arka greiðslu fyrir  önnur lyf.
að sjúkrasam lögunum  sé ekki skylt að greiða almenna læknishjálp nema að % 
hlutum. Hins vegar er þeiin heimilt að greiða slika læknishjálp að fullu, eins og 
verið hefur.
að sjúkrasamlögin greiði fæðingarstyrki að upphæð 40 kr. að viðbættri verð- 
lagsuppbót.
að sjúkrasamlögin greiði kostnað við röntgenmyndir að Vs. 
að framlög ríkis, bæja og hreppa til s júkrasam laga hækki ú r  25% i 33%% af 
greiddum iðgjöldum, en takm ark is t  þó við 12 kr. á ári fyrir  hvern samlagsmeðlim, 
auk verðlagsuppbótar, eins og verið hefur.
Allmikið var uin það ræ tt  í nefndinni, hvort lögbjóða skyldi nú þegar sjúkra- 

tryggingar um  land allt. Með hliðsjón af þeim svörum, er nefndinni bárust um þetta 
atriði frá  hreppsnefndum  og fleiri aðilum, ákvað nefndin að leggja til: 
að á næsta ári fari fram  atkvæðagreiðsla í öllum sveitarfélögum, þar  sem eigi hafa 
verið stofnuð sjúkrasamlög, um það, hvort stofna skuli þar  sjúkrasamlög.

Skal nú vikið að einstökum greinum frumvarpsins, eftir því sem ástæða liykir til.

I. KAFLI 
Um 1.—6. gr.

Allar g re inarnar eru efnislega samhljóða 1.—6. gr. laganna.
Um 7. gr.

Gert er ráð fyrir  að fjölga i tryggingaráði ú r  þreinur upp í fimm menn og að 
frestur tryggingaráðs til þess að ú rskurða  mál lengist ú r  14 dög'um upp í 30 daga. 
Að öðru leyti er greinin samhljóða 7. gr. laganna.

II. KAFLI
Um 8 . gr.

Rétt þótti að skilgreina í stuttu máli í byrjun  kaflans h lutverk slysatrygginga- 
dsildarinnar, þar sem það er hvergi gert sérstaklega í lögunum. Efnisbrevting er 
engin.

Um 9. gr.
E r  efnislega samhljóða 21. gr. laganna.

Um 10. gr.
Svarar efnislega til fyrri h luta 8 . gr. laganna, með jjeim breytingum, að fjölgað 

er nokkuð tryggingarskyldum starfsgreinuan. Gert er ráð fyrir, að nú sé slysatryggt 
- -  auk þess, er 8 . gr. telur upp, — fólk, sem vinnur eldhússtörf á opinberum stöð- 
um, ræstivinnu i k irkjum , s júkrahúsum  o. fl. Enn frem ur séu tryggðir héraðslæknar 
og skijiaðar ljósmæður. Þá  er og lagt til, að allar húsabyggingar i sveitum séu 
tryggingarskvldar, nema um sé að ræða útihús, sem bvggð eru ú r  torfi og grjóti.

U m  11. gr.
Svarar efnislega til síðari h luta 8 . gr. laganna, en við er þó bætt nokkrum  nauð- 

synlegum ákvæðum, aðallega vegna fjölgunar trvggingarskyldra starfa, sbr. 10. gr. 
frumvarpsins.



Um 12. gr.
Er samhljóða þrem ur fyrstu málsgr. 9. gr. laganna.

Um 13. gr.
E r  efnislega samhljóða 17. gr. laganna, með þeirri viðbót, að a tvinnurekandi er 

gerður ábyrgur fyrir  bótaskyldu slysi, ef hann  vanræ kir  að tilkynna það. Þó er 
slysatryggingunni heimilað að bæta þannig fyrnd slys, en þá öðlast hún  um leið 
rijtt hins slasaða m anns gagnvart atvinnurekanda.

Um 14. og 15. gr.
E ru  efnislega samhljóða 17. og 19. gr. laganna.

Um 16., 17. og 18. gr.
Samkv. reynslu undanfarinna  á ra  lætur nærri, að meðalbætur frá  slysatrygg- 

ingunni og striðsslysatryggingafélaginu, að lífeyri undanteknum , hafi numið saman- 
lagt um  28000 krónum  fvrir  hvert dauðaslys. Eru  til lögurnar um  dánarbæ tur mið- 
a5ar við það, að meðalupphæð þeirra verði nálægt þessari upphæð, en j)ó nokkru  
hærri, aðallega vegna ekkjulifeyrisins, sem erfitt er að áætla, hversu miklu getur 
numið. Bótum til barna  á ómagaaldri er breytt í lífeyri og þær hækkaðar úr 100 
krónum  á ári í 750 k rónur  á ári, auk verðlagsuppbótar, ef barnið á foreldri á lífi, 
en ú r  200 krónum  í 1200 k rónur  á ári, ef jiað er munaðarlaust. Ekkjubæ tur eru 
óbreyttar, sé ekkjan yngri en 50 ára  og fullvinnandi. En sé hún eldri eða öryrki, 
slcal auk bótanna greiða henni lífeyri. Ba'tur til foreldra er gert ráð fyrir, að hækki 
ú r  500— 1500 krónum  upp í 1000—3000 krónur, hvort tveggja auk verðlagsuppbótar, 
og tilsvarandi til annarra  aðstandenda.

Hám ark örorkubóta slysatryggingarinnar er nú, miðað við vísitölu 250, 15000 
krónur, en stríðsslysatryggingafélagsins 22000 krónur, eða samtals 37000 krónur 
fvrir  100% örorku. 1 stað þessara bóta er lagt til, að greiddur verði fyrir  fulla örorku 
örorkulífeyrir, 1200 kr. á ári, með verðlagsuppbót, en lækkar hlutfallslega eftir því, 
sem örorkan er minni. Auk þess sé greiddur lífevrir og bætur til aðstandenda, ef 
örorkan er yfir 50%.

Erfitt er að áætla, hve miklu jiessi ha 'kkun nemur, en gera verður ráð fvrir, að 
hún  nemi a. m. k. jafnmiklu og hækkun dánarbótanna. Þá er enn lrem ur lagt til, 
að dagpeningar verði hækkaðir uin 50%, upp í kr. 7.50 auk verðlagsuppbótar.

Tit þess að standast j)ennan aukna kostnað verður að sjálfsögðu að hækka 
iðgjöldin verulega umfram það, sem j)au hækka og hafa orðið að hækka vcgna aukn- 
ingar dýrtíðarinnar og slvsahættu á hverjum  tíma. Telur nefndin liklegt, að grunn- 
iðgjöld iðntryggingarinnar þurfi að 4—5-faldast, en grunniðgjöld sjómannatrygg- 
ingarinnar þurfi að hækka nokkru  meira, a. m. k. sexfaldast, ef frumvarpið verður 
að lögum. Iðgjöld sjórnannatryggingarinnar eru nú 6 k rónur á viku, en ínundu 
samkv. framansögðu j)urfa að hækka unr 4—5 krónur. Iðgjöld í aðalflokkunr iðn- 
tryggingarinnar eru nú frá 0 .70— 2.70 krónur  á viku, cn m undn sanrkv. framansögðu 
þurfa að hækka uni 0 .60— 2.00 krónur.

Um 19. gr.
Hentara þótti að hafa ákvæði unr verðlagsbætur í einni grein en að láta slik 

ákvæði fylgja nreð ákvörðun unr einstakar bótagreiðslur. Ekki þótti faírt, ef bætur 
eru hækkaðar samkvæmt 17. og 18. gr„ að láta slysatrvgginguna bera áhættu  af stríðs- 
slysum, enda hefur reynslan sýnt, að vegna slikra trygginga þarf að gera sérstakar 
ráðstafanir, þegar lnndið er á ófriðarsvæði. Hins vegar þótti rétt að rýra  ekki trygg- 
ingu þeirra  manna, sem nú cru trvggðir ba'ði h.já slysatrvggingunni og striðsslysa- 
tiyggingafélaginu.

Uin 20. og 21. gr.
Eru  í meginatriðum samhljóða 12. og 13. gr. laganna.



Um 22. gr.
E r  efnislega samhljóða 14. gr. laganna, að því undanteknu, að heimiluð er endur- 

greiðsla iðgjalda fyrir  forfallaðan skipverja, jrótt forföllin stafi af bótaskyldu slvsi.
Um 23. gr.

E r  efnislega samhljóða 15. gr. laganna, sbr. og lög nr. 92 14. maí 1940.
Um 24. gr.

F y rr i  málsgrein er efnislega samhljóða 16. gr. laganna, sbr. og lög nr. 92 14. maí 
1940. Síðari málsgreinin, sem er ný, skilgreinir t i lkynningarskyldu um  tryggingar- 
skyld verk og viðurlög við vanrækslu á lilkynningu, þegar sérstaklega stendur á.

Um 25. gr.
E r  efnislega samhljóða tilsvarandi málsgrein í síðari hluta 8 . gr. laganna og

20 . gr.
Um 26. gr.

E r  efnislega samhljóða síðuslu málsgrein i 8 . gr. laganna.

III. KAFLI
Um 27. gr.

E r samhljóða 22. gr. laganna, j)ó með þeirri breytingu, að fellt er niður ákvæði 
um réttindaskerðingu þeirra sjúkrasamlagsmeðlima, sem fara yfir  ákveðið tekju- 
hámark.

Um þessa breytingu voru skiptar skoðanir innan nefndarinnar. Meiri hluti 
hennar féllst þó á að fella nefnt ákvæði ú r  gildi, enda er það í samræmi við ein- 
riíma sam þykktir fu lltrúafundar sjúkrasamlaganna, er haldinn var 23.—25. jún í s. 1. 
Auk þess hefur reynslan sýnt, að ákvæði þetta veldur talsverðum erfiðleikum við 
fvamkvæmd sjúkratrygginganna.

Um 28. gr.
E r  efnislega samhljóða 25. og 26. gr. laganna, sbr. og lög nr. 92 14. maí 1940.

Um 29. gr.
E r  efnislega samhljóða 27. gr. laganna.

Um 30. gr.
E r  efnislega samhljóða 28. gr. laganna, sbr. og lög nr. 92 14. maí 1940.

Um 31. gr.
Hér eru sameinuð í eina grein helztu ineginatriðin um  stjórn og rekstur sjúkra- 

samlaganna og eftirlit Tryggingastofnunar ríkisins með þeim. Flest þessi atriði eru 
tilfærð ú r  öðrum greinum laganna, einkum 29. gr. Telja verður eðlilegt, að jiessi 
atriði séu öll í einni og sömu grein.

Um 32. gr.
Að efni til svarar greinin til 23. gr. laganna: þó með þeirri breytingu, að trygg- 

ingarskylda er bundin við lögheimili, í stað búsetu eða atv innudvalar i 6 mánuði. 
Hins vegar hafa aðkomumenn, er dvelja á samlagssvæði eða stunda þar atvinnu 
lengur en sex mánuði, rétt til að tryggja sig í samlagi dvalarsvæðisins, enda séu þeir 
ekki i samlagi annars staðar. Þessi réttindi ná j)ó ekki til fjölskyldunnar, nema 
hún  dvelji lika á samlagssvæðinu.

Með hliðsjón af fenginni reynslu um þessi atriði verður að telja þessar breyt- 
ingar réttmætar.



Um 33. gr.
Að efni til svarnr greinin til 30. gr. lngnnnn. IJó hnfn verið gerðnr n henni n(l-

miklar breytingar, og eru þessnr helztnr:
L Greiðsluskylda sjúkrasamlngannn á almennri Uuknishjálp utan sjúkraliúss er nú 

takm örkuð við r!í, hluta kostnaðar, í stað fullrar greiðslu. Hins vegar er sam- 
lögunum heimilt að greiða slíka la'knishjálp að fullu, eins og verið hefur.

Þess skal getið, að uni j)etta atriði voru skiptar skoðanir innan nefndar-
innar. Minni hluti nefndarinnnr vildi láta gildnndi nkvæði uin þetta standa
óbreytt, en meiri h lu tinn  vildi reyna jiessa breytingu, í von 11111, að hún  gæti
dregið eitthvað ú r  lítt nauðsynlegri nðsókn nokkurs hlutn sjúkrnsamlagsmeðlim- 
anna að samlagslæknunum. Revnslan ein getur ú r  Jiví skorið, hvort þær vonir 
rætast.

2. Lífsnauðsynleg lyf, sem að dómi samlagslæknis jiarf að nota að staðaldri utan 
sjúkrahúss, greiðast að fullu af samlögunum, i stað greiðslu að % hlutum. Hins 
vegar helzt óbreytt heimild Tryggingastofnunar ríkisins til ])ess að takm arka 
greiðslur á öðrum lyfjum.

3. Skylt er að greiða fæðingarstvrki, eigi lægri en 40 kr. auk verðlagsuppbótar.
Enn  frem ur er aukin nokkuð greiðsluskylda snmlnganna frá þvi, sem verið 
hefur, á dvalarkostnaði sængurkvenna i sjúkrahúsum .

4. Skylt er að greiða röntgenmyndir og röntgenskoðun að !«, sainkv. taxta, er
heilbrigðisstjórnin setur.
Auk þessa er samlögunum heimilað að veita meðlimum sínum nokkur frekari 

hlunnindi en verið hefur.
Þess m á geta, að nokkuð af j)eim auknu hlunnindum, sem hér hafa verið talin, 

hafa  sum samlögin veitt, án j)ess að j)eim bæri lagaskylda til.
Um 34. gr.

Er samhljóða tilsvarandi málsgrein í 30. gr. laganna.
Um 35. gr.

Hér er sjúkrasam lögunum  veitt heimild til að stofna og starfrækja sjúkrahús, 
lækningastofur og lyfjabúðir.

Verður að telja heimild þessa fyllilega réttmæta, j)egar þess er gætt, hve mikil 
viðskipti samlögin hafa við þessar stofnanir, einkum þær síðastgreindu.

Um 36. gr.
Samhljóða 31. gr. laganna.

Um 37. gr.
Samhljóða 1. málsgr. 32. gr. laganna.

Um 38. gr.
Um efni þessarar greinar visast til inngangs greinargerðar þessarar, þar sem 

rætt er um sjúkrahúsréttindi sjúklinga með langvarandi sjúkdóma og ellikröm.
Um 39. gr.

E r  efnislega að mestu samhljóða 38. gr. laganna, sbr. og lög nr. 92 17. inaí 
1940. Orðalag er þó fyllra og skýrara  um viss atriði, svo sem reynsla um þau hefur 
l)3nt til, að nauðsynlegt væri.

Um 40. gr.
E r  samhljóða 39. gr. laganna, sbr. og lög nr. 92 17. maí 1940.

Um 41. gr.
E r  efnislega samhljóða tveimur fyrstu málsgr. 40. gr. laganna, sbr. og lög nr. 

92 17. maí 1940.



Um 42. gr.
E r  efnislega samhljóða 1. málsgr. 34. gr., 1. málsgr. 37. gr. og 2. málsgr. 32. gr. 

laganna.
Um 43. gr.

E r  efnislega samhljóða 43. gr. laganna.
Um 44. gr.

E r efnislega samhljóða 42. gr. laganna.
Um 45. gr.

E r samhljóða 3. málsgr. 40. gr. laganna, sbr. og lög nr. 92 17. maí 1940.
Um 46. gr.

E r efnislega samhljóða tilsvarandi h lu ta  af 37. gr.
Um 47. gr.

Er efnislega sainhljóða 35. og 44. gr. laganna, svo og b-lið 1. gr. laga nr. 56 27. 
júní 1941, að því undanteknu, að framlög ríkis, bæja og hreppa til sjúkrasam laganna 
hækka ú r  25% upp i 33y3% af greiddum iðgjöldum, en takm arkas t þó við 12 kr. á 
ári fyrir hvern  samlagsmann, auk verðlagsuppbótar, eins og nú er. Sérstök athugun, 
bvggð á meðlimatölu sjúkrasam laganna um s. I. á ram ót og iðgjöldum í september s. 1., 
hefur leitt i ljós, að þessi breyting hefur i för með sér kostnaðarauka fy r ir  ríkissjóð 
annars vegar og sveitar- og bæjarsjóði hins vegar, sem nem ur ca. kr. 106000 fyrir  
livorn.

Um 48. gr.
Efnislega samhljóða 36. gr. laganna, sbr. og lög nr. 92 17. maí 1940.

Um 49. gr.
Samhljóða 45. gr. laganna.

Um 50. gr.
E r að efni til samhljóða 29. gr. laganna, sbr. 7. gr. laga nr. 92 17. mai 1940, að 

óðru leyti en því, að greinin er færð til sainræmis við áður gerðar breytingar í frum- 
varpi þessu, sjá greinargerð um  27. og 47. gr. frumvarpsins.

Um 51. gr.
E r  samhljóða 4. inálsgr. 30. gr. laganna, sbr. b-lið 8. gr. laga nr. 92 17. maí 1940.

Um 52. gr.
Uin efni hennar visast til þess, sem sagt er um  sama mál i niðurlagi inngangs 

að greinargerð þessari.


