
Nd. 644. Frumvarp til laga
um breyting á I.—III. kafla laga um alþýðutryggingar.

(Eftir 3. umr. í Ed.)

Samhljóða þskj. 360, með þessum breytingum:

7. gr. hljóðar svo:
Sameinað Alþingi kýs hlutfallskosningu 5 menn í tryggingaráð og 5 menn til 

vara. Ráðherra skipar formann ráðsins úr hópi þeirra, sem í það hafa verið kosnir. 
Ráðherra ákveður þóknun tryggingaráðsmanna. Kjörtími tryggingaráðs er fjögur ár.

Forstjóri stjórnar Tryggingastofnun rikisins, í samráði við tryggingaráð, undir 
yfirstjórn ráðherra, samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð. Tryggingaráði er skylt 
að hafa eftirlit með því, að stofnunin starfi í samræmi við lög og reglugerðir. Trygg- 
ingaráð leggur fullnaðarúrskurð á allar kröfur um slysa-, sjúkra- og örorkubætur 
og ellilífeyri (ellilaun), svo og um greiðslu iðgjalda, að svo miklu leyti sem ágrein- 
ingur er um. Skal tryggingaráð taka öll slík mál fyrir og að jafnaði kveða upp úr- 
skurð innan 30 daga í'rá því að það fékk málið til meðferðar. Nú sættir annar hvor 
aðili sig ekki við úrskurð tryggingaráðs, og má þá bera málið undir dómstólana.

Reikningar Tryggingastofnunarinnar skulu endurskoðaðir á sama hátt sem 
reikningar ríkisstofnana.

18. gr. hljóðar svo:
Valdi slysið dauða innan eins árs, frá því er það bar að höndum, skal greiða 

dánarbætur sem hér segir:
1. Ekkja eða ekkill hljóta kr. 3000.00. Sé ekkja eða ekkill yfir 50 ára eða hafi 

tapað 50% eða meira af starfsorku sinni, greiðist auk þess lifeyrir til dauða- 
dags, kr. 960.00 á ári, miðað við 100% örorku eða 67 ára aldur. Lífeyrisupp- 
hæðir læklta um 2% fyrir hvert 1%, sem vantar á fulla örorku, eða 6% fyrir 
hvert ár eða brot úr ári, sem á vantar, að hlutaðeigandi sé 67 ára.

2. Barn, sem er á framfæri eftirlifandi foreldris, fær 750.00 kr. lífeyri á ári, þar 
til það er fullra 16 ára. Nú deyr barnið fyrir þann tima, og falla þá lífeyris- 
greiðslur niður.

3. Barn, sem var á framfæri hins látna og á ekki eftirlifandi foreldri, fær 1200.00 
kr. lífeyri á ári eftir sömu reglum og í 2. tölulið.

4. Barn yfir 16 ára aldur, sem var á framfæri hins látna vegna örorku, þegar slysið 
bar að höndum, fær dánarbætur, minnst 1000.00 kr. og allt að 3000.00 kr., eftir 
því að hve miklu leyti það naut stuðnings hins látna við fráfall hans. Þó greiðast 
ekki örorkubætur, ef orkutapið nemur minna en 15%.



5. Foreldri hlýtur minnst 1000.00 kr. dánarbætur og allt að 3000.00 kr., eftir því
að hve miklu leyti það naut stuðnings hins látna við fráfall hans.

6. Systkini hins látna, sem voru á framfæri hans, þegar slysið vildi til, hljóta
dánarbætur á sama hátt og börn.
Ekkja eða ekkill, sem ekki var samvistum við hið látna og ekki á framfæri þess, 

hlýíur engar dánarbætur. Kona, sem býr samvistum með manni án þess að vera gift 
honum, hefur sama rétt til dánarbóta og eiginkona, ef hún hefur fætt honum barn, 
er þnnguð af hans völdum eða þau verið samvistum samfleytt í 18 mánuði. Sama 
gilclir um karlmann, sem býr samvistum við konu án þess að vera kvæntur henni.

Um fósturbörn og fósturforeldra gildir sama og um börn og foreldra, að full- 
nægðum sömu skilyrðum. Barn telst hafa verið á framfæri föðurins, þótt það fæðist 
að honum látnum.

Frá dánarbótum, sem greiddar skulu vandamönnum, skal draga þær örorku- 
bætur, er greiddar hafa verið samkvæmt 17. gr. vegna sama slyss. Lifeyrisgreiðslur, 
sem inntar hafa verið af hendi, koma ekki til frádráttar.

21. gr. hljóðar svo:
Iðgjöld sjómanna, sem tryggðir eru samkv. 10. gr. 1., reiknast eftir tíma þeim, 

sem sjójnaðurinn er lögskráður eða ráðinn til, og telst i vikum frá lögskráningar- 
degi eða þeim degi, er hann kom í skiprúm.

Um leið og lögskráning fer fram, skal skráningarstjóri gera sérstaka skrá yfir 
tryggingarskylda skipverja, hverja stöðu sem þeir hafa á skipinu. Útgerðarmaður 
greiðir skráningarstjóra iðgjöldin, um leið og lögskráning fer fram.

Þegar formaður á vélbát eða róðrarbát (sbr. 10. gr. 1.) hefur ráðið skipverja 
sína, skal hann jafnskjótt senda skráningarstjóra, þar sem báturinn er gerður út, 
skrá yfir skipverjana ásamt iðgjaldi því, sem greiða ber.

Útgerðarmenn róðrarbáta og vélbáta, minni en 12 smálestir, greiða aðeins 7/io 
af iðgjaldi því, sem ákveðið er fyrir þá, en það, sem á vantar fullt iðgjald, greiðist 
úr ríkissjóði. Skráningarstjóri sendir slysatryggingunni skrár þær, sem nefndar 
eru i 2. og 3. málsgr. greinar þessarar, sein fylgiskjöl með ársreikningi sínum. Hann 
skal og slanda skil á iðgjöldunum sainkvæmt nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

Áfallin slysatryggingariðgjöld hvíla sem lögveð á skipinu.
Lögreglustjóra ber í innheimtulaun 3% af skipum, sem skráð er á, og 6% af 

róðrar- og vélbátum, sem eru minni en 12 lestir, nema öðruvísi sé um samið. Þar, 
sem lögreglustjóri felur umboðsmanni sínum innheimtu slysatryggingargjalda, 
gengur helmingur innheimtulauna til hans.

23. gr. hljóðar svo:
Sérhver forráðamaður atvinnufyrirtækis eða starfrækslu, sem nefnd er í 10. gr. 

2., skal, þegar fyrirtækið tekur til starfa, senda umboðsmanni tryggingarinnar (i 
Reykjavík aðalskrifstofunni) tilkynningu samkvæmt fyrirmynd, er slysatryggingin 
gerir, með öllum þeim upplýsingum, sem nauðsynlegar eru til þess að áætla iðgjalda- 
greiðslu þess. Eftir þeirri áætlun skal iðgjaldið greitt og innheimt fyrir frain. Sömu- 
leiðis skal senda tilkynningu, ef fyrirtækið verður fyrir verulegum breytingum, er 
máli geta skipt, að þvi er trygginguna snertir. Starfsmenn skal telja tryggða frá þeim 
tíina, er tryggingarskyld vinna fyrirtækis hefst.

Forráðamönnum fyrirtækis eða starfrækslu, er um getur i 10. gr. 2., er skylt 
að gera skrá yfir starfsfólk samkvæmt vinnubókum fyrirtækisins, í þvi formi, sem 
slvsatryggingin mælir fyrir um. Sarnrit af skrám þessum sendist umboðsmanni 
tryggingarinnar (í Reykjavík aðalskrifstofunni) fyrir 1. febrúar ár hvert, og skal 
mioa hið endanlega iðgjald við þær. Umboðsmaður sér um innheimtu iðgjaldanna 
og siendur skil á þeiin, eftir nánari fyrirmæhim i reglugerð. 1 innhei/níulaun ber 
að greiða 6%.



Nú vanrækir forráðamaður fyrirtækis eða starfrækslu að senda tilkynningar 
eða skrár þær, sem um getur í 1. og 2. málsgr., fyrir tilsettan tima, og skal þá áætla 
iðgjöldin svo ríflega, að ekki sé hætt við, að þau séu sett lægri en þau eiga að vera, 
og ef vanræksla er ítrekuð, skulu þau ákveðin að minnsta kosti 50 af hundraði hærri 
en ætla má, að þau hafi í raun og veru átt að vera.

Öll iðgjöld til slysatryggingarinnar hafa lögtaksrétt.
Umboðsmaður tryggingarinnar getur, ef honum þykir ástæða til eða slysatrygg- 

ingin óskar þess, látið rannsaka vinnuskrár og bækur fyrirtækisins, til þess að full- 
vissa sig um, hvað fyrirtækinu beri að greiða í iðgjöld.

Heimilt er slysatryggingunni að taka að sér innheimtu iðgjalda í Reykjavik að 
nokkru eða öllu leyti.

33. gr. hljóðar svo:
í samþykktum sjúkrasamlaga skal tekið fram, hverra réttinda samlagsmenn 

njóta. Ætíð skal þó sjúkrasamlag veita þá hjálp vegna veikinda, sem hér er talin:
1. Almenn læknishjálp hjá tryggingalækni, þ. e. lækni, sem samlagið hefur samið 

við eða Tryggingastofnunin fyrir þess hönd, að fullu í sjúkrahúsi og hjá sam- 
lagslækni sjúklingsins á umsömdum vinnutíma læknisins, og að % hlutum, ef 
sjúklingurinn vitjar annars læknis en samlagslæknis síns, enda séu slíkar 
vitjanir heimilaðar í samþykktum samlagsins eða i samningum þess við lækna. 
Læknishjálp fari fram í viðtalsstofu læknis, sé sjúklingurinn ferðafær og hægt 
að koma því við.

2. Lyf og umbúðir, sem Tryggingastofnun ríkisins leyfir samlögunum að greiða, 
skal greiða að fullu i sjúkrahúsi. Utan sjúkrahúss skal greiða að fullu fyrir þau 
lyf, sem sjúklingum er, að dómi samlagslæknis, lífsnauðsyn að nota að staðaldri, 
og að % fýrir önnur nauðsynleg lyf, en heimilt er að takmarka frekar greiðslur 
fyrir lyf að öðru leyti. Tryggingastofnun rikisins lætur gera skrá um þá lyfja- 
flokka, sem um ræðir hér að framan.

3. Ókeypis vist eftir ráði samlagslæknis í sjúkrahúsi, sem samlagið hefur samið 
við, eða Tryggingastofnun ríkisins fyrir hönd þess.

4. Fæðingarstyrk, er eigi sé lægri en kr. 40.00, auk verðlagsuppbótar. Enn fremur 
er sjúkrasamlögum skylt að greiða dvalarkostnað sængurkvenna i sjúkrahúsi 
eða fæðingarstofnun, sem samlögin hafa samið við, ef samlagslæknir telur það 
nauðsynlegt vegna heilsu konu eða barns, eða af öðrum knýjandi ástæðum, 
enda greiðist þá ekki fæðingarstyrkur.

5. Röntgenmyndir og röntgenskoðun greiðist að Vs, samkvæmt taxta, er heilbrigðis- 
stjórnin ákveður..

6. Sjúkrasamlögum er heimilt að ákveða i samþykktum sinum að tryggja gegn 
sérstöku iðgjaldi þeim meðlimum sínum, sem þess óska, dagpeningagreiðslu, 
er þeir verða óvinnufærir sökum veikinda, svo og að ákveða slíka dagpeninga- 
tryggingu fyrir alla meðlimi sina. Nánari reglur um dagpeningatryggingu skal 
setja i samþykktum, og má biðtimi eigi vera skemmri en ein vika, frá þvi er 
hinn tryggði varð óvinnufær eða hætti að taka laun.
Heimilt er að ákveða í samþykktum sjúkrasamlaga víðtækari hjálp en hér er 

talin, þar á meðal fulla læknishjálp, læknisaðgerðir hjá öðrum en tryggingalækni, 
tannlækningar, styrk upp í útfararkostnað, kostnað við læknisvitjun, hjúkrunar- 
kostnað utan samþykktra sjúkrahúsa o. s. frv.


