
Ed. 779. Frumvarp til laga
um hreyt. ú l. nr, 101 :10. des. HI4:1, um Lífeyrissjóð starf'smnnna ríkisins.

Frá fjárhagsnefnd.

1. gr.
Aftan við 12. gr. laganna bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Upphæð ellilífeyris má þó aldrei nema meiru en 75 % af launum þeim, er á

hverjum tíma fylgja embætti því eða starfi, er sjóðfélaginn lét af.

2. gr.
Aftan við 5. málsgr. 14. gr. laganna bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Lífeyrir eftirlifandi maka má þó aldrei nema meiru en 50 % af launum þeim,

er á hverjum tíma fylgja embætti því eða starfi, er hinn látni lét af.

3. gr.
Aftan við 17. gr. laganna komi nS' múlsgr., svo hljóðandi:
Þeir, sem urðu sjóðfélagar 1. júlí Hl44, en höfðu eigi keypt sér eða ekkjum

sínum lífeyri samkvæmt lögum nr. 51 '27. júní 1921, öðlast réttindi eftir lögum
þessum, og miðast réttur þeirra þá við allan starfstíma þeirra, enda greiði þeir
sjóðnum jafnhá iðgjöld sem þeim hefði borið að greiða samkvæmt lögum nr. 51
1921, ef þeir þá hefðu verið tryggingarskyldir, um allt að 10 ára tíma. Um tilhögun
iðgjaldagreiðslu þessarar fer eftir núnari fyrirmælum stjórnar sjóðsins. Ríkis-
sjóður greiðir lífeyrissjóðnum það, sem á kann að vanta, að iðgjöld þessara manna
hrökkvi fyrir útgjöldum sjóðsins þeirra vegna.

4. gr.
Á eftir 17. gr. komi ný gr., er verður 1R. gr., svo hljóðandi, og breytist greina-

talan samkvæmt því:
Bætur, sem sjóðfélagi, eftirlifandi maki hans eða börn fá greiddar samkvæmt

lögum um alþýðutryggingar, skulu koma til frúdráttar lífeyrisgreiðslum samkvæmt
lögum þessum.

Greinargerð.
Frv. þetta er flutt samkv. ósk f'járruálarúðherru, og hafa nefndarmenn

óbundnar hendur um einstök atriði þess, Frv. fylgdi svolátandi greinargerð frú
ráðherra:

"Frumvarp þetta er samið af stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins í sam-
ráði við fjármálaráðherra.

Um einstakar greinar skal þetta tekið fram:

Um 1. og 2. gr.
Takmðrkun þá á réttindum lífeyrisþega, sem felst í ákvæðum þessara greina.

er nauðsynlegt að gera sökum þess, ~ve laun, sem greidd eru samkvæmt vísitölu,
geta breytzt mikið á skömmum tíma. An þessarar takmörkunar gæti til dæmis farið
svo, ef mikil lækkun yrði á þeirri vísitölu, sem laun eru greidd eftir, að eftirlaun,
sem miðast við meðallaun 10 ára með hárri vísitölu, yrðu jafnhá eða hærri en
launin eru á sama tíma í því embætti, sem lífeyrisþeginn lét af.

Um 3. gr.
Ákvæði þessarar greinar miða að því að skapa sem mest jafnrétti milli þeirra,

sem keypt höfðu sér og ekkjum sínum lífeyri samkvæmt lögum nr. 51 1921, og
hinna, sem höfðu ekki rétt til að kaupa sér lífeyri samkvæmt þeim lögum, en urðu
sjóðfélagar 1. júlí 1944. Nauðsynlegt þótti þó að takmarka iðgjaldagreiðslu sjóð-
félaga fyrir liðinn starfstíma við 10 ár, til þess að þeim verði síður um megn að
inna greiðslurnar af hendi. Allmikið mun vanta á, að iðgjöld þau, sem þannig fást,
hrökkvi fyrir þeim auknu útgjöldum, sem it sjóðinn falla vegna ákvæða þessarar
greinar, og er óhjákvæmilegt, að mismunurinn verði greiddur úr ríkissjóði. Þess
her að gæta, að ef þessi ráðstöfun væri ek k i gerð, mundi verða áframhald it því að
leita til Alþingis um eftirlaun og uppbætur ú eftirlaun frá því fólki, sem hér á hlut
að máli. Ef að vana lætur, mundi mik ið af því fljóta inn ti 18. gr. fjárlaganna, og
er óvíst, að það yrði ódýrara.

Um 4. gr.
Nokkrir af þeim mönnum, sem eru tryggingarskyldir í Lífeyrissjóði starfs-

manna ríkisins, eru jafnframt slysatryggðir samkvæmt lögum um alþýðutrygg-
ingar. Iðgjöld fyrir þá tryggingu greiða atvinnurekendur. Þeir sjóðfélagar, sem hér
eiga hlut að máli, mundu því njóta tvöfaldrar tryggingar án þess að greiða meira
en aðrir, ef frádráttur sá, sem greinin fjallar um, væri ekki leyfður. Trygging sú,
sem Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins veitir, el' auk þess svo há, að ekki virðist
ástæða til að bæta þar við annarri tryggingu ókeypis.

Rétt er að taka það fram, að þeir hópar starfsmanna, sem slysatryggðir eru
samkvæmt alþýðutryggingalögunum, hafa meiri slysahættu en aðrir sjóðfélagar í
Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins, og er því rétt, að endurgreiðslan gangi til hans."


