
sþ. 618. Nefndarálit
um till. til þál. um lækkun áhættuiðgjalda til Tryggingastofnunar ríkisins.

Frá allsherjarnefnd.

Allsherjarnefnd hefur haft tillögu þessa til meðferðar á nokkrum fundum og
ákvað þegar að leita um hana álits tryggingaráðs. Umsögn tryggingaráðs um til-
löguna ásamt allýtarlegrr skýrslu um málið hefur nú borizt nefndinni og fylgir
hér með. Enn fremur kom forstjóri Tryggingastofnunar ríkisins á fund nefndar-
innar og ræddi við hana um tillöguna.

Eftir að hafa kynnt sér skýrslu trygginga ráðs var nefndin sammála, að ekki yrði
hjá því komizt að breyta tillögunni allverulega. Það var og augljóst, að nefndin
mundi klofna, ef haldið væri fast við það ákvæði, að lækkun iðgjalda kæmi til fram-
kvæmda it yfirstandandi ári. Með sérstöku tilliti til þess, að nú er komið fast að
þínglausnum, svo að gera má ráð fyrir, að þau ein mál nái fram að ganga, sem
ekki valda miklum ágreiningi, en mikilsvert, að framkvæmd þessi dragist ekki um
skör fram, þá hefur allsherjarnefnd orðið ásátt um að leggja til, að tillagan verði
samþykkt með svofelldri

'I'illögugreínín orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að breyta reglugerð frá 21. des. 1946,

um áhættuiðgjald o. fl., samkv. 113. gr. laga nr. 50 1946, um almannatryggingar,
þannig að iðgjöld lækki að mun í þeim áhættuflokkum. þar sem reynslan hefur
þegar leitt i ljós, að þau eru óeðlilega há, og komi lækkun þessi til framkvæmda
við innheimtu þessara iðgjalda á árinu 1949.

BREYTINGU:

Jörundur Brynjólfsson,
form.
Ásg. Ásgeirsson.

Alþingi, 19. marz 1948.

Jón Sigurðsson,
fundaskr., frsm.
Ingólfur Jónsson.

Sigurður Bjarnason.

Sigfús Sigurhjartarson.

Jón Gíslason.

Fylgiskjal.

TRYGGINGASTOFNUNRíKISINS
Reykjavík, 15. marz 1948.

Með bréfi, dags. 12. þ. m., hefur háttvirt allsherjarnefnd sameinaðs þings sent
oss til umsagnar tillögu til þingsályktunar (þskj. 372) um lækkun áhættuiðgjalda
til Tryggingastofnunar ríkisins.

Áður en oss barst ofannefnt bréf, hafði tryggingaráð, á fundi sinum 3. þ. m.,
rætt um tillöguna á þskj. 372 og af tilefni hennar fært til bókar það, sem hér fer
á eftir:
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"Samþykkti ráðið í einu hljóði að mæla eindregið gegn samþykkt tillögu
þessarar .... "

Um leið og vér hér með leyfum oss að tilkynna háttvirtri allsherjarnefnd þessa
ályktun ráðsins, viljum vér jafnframt til skýringar ályktuninni og af tilefni áður-
nefnds bréfs taka fram eftirfarandi:

Það, sem af er þessu ári, hafa áhættuiðgjöld vegna allra lögskráðra sjómanna
og að nokkru leyti vegna bifreiðarstjóra verið innheimt samkv. reglugerðinni frá
21. desember 1946. Önnur áhættuiðgjöld leggja skattanefndir á, og munu flestar
þeirra nú þegar langt á veg komnar með það starf. Hafa þær að sjálfsögðu lagt ið-
gjöldin á samkvæmt reglugerðinni. Þegar af þessum ástæðum er miklum vandkvæð-
um bundið að breyta iðgjöldum þessa árs nú, þegar nær því fjórðungur ársins er
liðinn, og getur varla talizt gerlegt, nema alveg sérstakar knýjandi ástæður séu til
að gera breytingarnar án tafar. Fáum vér eigi séð, að nokkrar slíkar ástæður séu
nú fyrir hendi.

Tryggingaráð mun að sjálfsögðu fyrir næstu áramót taka til athugunar, hvort
ástæða sé til að breyta iðgjöldum og áhættuflokkum. og hafa um það samráð við
gæzlustjóra deildarinnar. Mun ráðið gera tillögur um það efni til ráðherra svo
tímanlega, að breytingar þær, er gerðar kunna að verða, taki gildi þegar í byrjun
næsta árs. Verður þá og að sjálfsögðu tekið tillit til þess fjár, sem safnazt hefur
af áhættuiðgjöldum áranna 1947 og 1948, þ. e. síðan almannatryggingalögin tóku
gildi.

Skal þá vikið að meginefni tillögunnar. Samkvæmt henni er svo til ætlazt, að
öll áhættuiðgjöld skulu lækkuð jafnt, um 50% frá því, sem þau eru ákveðin í
áðurnefndri reglugerð frá 21. des. 1946. Slík lækkun er algerlega andstæð ákvæð-
um laganna og getur it engan hátt samrýmzt fyrirmælum 113. greinar.

Slysatryggingin er í 2 deildum, sjómannatrygging og iðntrygging. og hefur
hvor deildin um sig sérstakan fjárhag. Ástæðan til þessarar aðgreiningar er sú,
að áhættan við störf sjómanna er margfalt meiri en við þau störf yfirleitt, sem
falla undir iðntrygginguna, og sveiflur jafnframt stærri frá ári til árs.

Innan iðntryggingarinnar eru 10 áhættuflokkar með mismunandi iðgjöldum,
frá kr. 1.50 pr. viku upp í kr. 15.00 pr. viku. Komi það í ljós, að iðgjöldin í heild
séu óþarflega há, ber að sjálfsögðu að rannsaka, hvaða starfsgreinar það eru, sem
greiða of há iðgjöld, og lækka á þeim, en ekki hinum, sem greiða iðgjöld í samræmi
við áhættuna eða ef til vill lægri. Við slíka rannsókn má að sjálfsögðu ekki miða
eingöngu við reynslu eins eða tveggja ára, þar sem vitað er, að mjög verulegar
sveiflur verða á bótagreiðslum og jafnvel iðgjaldatekjum frá ári til árs.

Skal þá farið nokkrum orðum um hvora deild slysatryggingarinnar fyrir sig.
Fyrstu frumdrög að slysatryggingu sjómanna eru frá árinu 1903, og má því

telja, að hún sé nú orðin 45 ára gömul. Fer hér á eftir stutt, samandregið yfirlit
yfir iðgjaldatekjur hennar og bótagreiðslur fram til ársloka 1946.

1904-1943:
Iðgjöld alls
Bætur

Sjómannatryggingin :

......... ca. kr. 7.6 millj.

......... - - 5.9 -
eða ca. 78% af iðgjöldum.

1944:
Iðgjöld ca. kr. 2.1 millj.
Bætur . .. - - 1.8 -

---------- eða 85% af iðgjöldum.
1945:

Iðgjöld Ca. kr. 1.95 millj.
Bætur --- - 0.95 --

--------- eða tæpl, 50%. af iðgjöldum.
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1946:
Iðgjöld ca. kr. 1.7 millj.
Bætur - - 1.6 -

------------ eða ca. 92% af iðgjöldum.

Fram til ársloka 1943 hefur þvi til uppjafnaðar um 22% af iðgjaldatekjunum
verið varið til sjóðmyndunar og til þess að standast kostnað við starfsemi trygg-
inganna.

Árið 1943 var lögunum gerbreytt, bætur mjög mikið hækkaðar, einkum dánar-
bætur til barna og örorkubætur, og tóku breytingarnar gildi 1. jan. 1944. Voru þá
almennu iðgjöldin hækkuð upp í kr. 12.00 á viku, og hafa þau haldizt óbreytt
síðan þrátt fyrir vísitöluhækkun þá, sem orðið hefur á þessu tímabili, að öðru
leyti en því, að s. l. ár lækkuðu iðgjöld á smærri bátum um þriðjung. Til viðbótar
almenna iðgjaldinu var þá og greitt sérstakt iðgjald fyrir aukaáhættu i millilanda-
siglingum, kr. 100.00 fyrir ferðina fyrir hvern skipverja. Aukaiðgjald þetta hefur
síðan farið lækkandi og var fellt niður í árslok 1946, enda hafa iðgjaldatekjurnar
lækkað á þessum 3 árum úr 2.1 millj. í 1.7 millj., eða um ca. 400 þúsund krónur.

Þessi 3ár hafa því bótagreiðslurnar numið til uppjafnaðar ca. 76% af öllum
iðgj aldatekj unum, þar með talið aukaiðgjaldið vegna míllilandasíglínganna, sem
eins og áður segir, var fellt niður í árslok 1946. Var þó eitt þessara ára, 1945, alveg
óvenjulega hagstætt fyrir tryggingarnar. Ef lækkun sú, sem tillagan gerir ráð fyrir,
hefði komið til framkvæmda þegar á árinu 1944 eða iðgjöldin verið ákveðin i sam-
ræmi við hana, hefði þessi 3 ár vantað ca. 1450 þús. krónur á, að iðgjöldin hefðu
hrokkið fyrir bótagreiðslunum einum, og ekkert verið til að mæta kostnaði eða
leggja í sjóð. Hefði þá eyðzt að fullu á þessum 3 árum allur sá sjóður, sem myndazt
hafði, frá því slysatrygging sjómanna hóf starf sitt. Enn fremur skal á það bent,
að bæturnar námu árið 1944 um 100 þús. krónum meira en öll iðgjöld ársins 1946.

Uppgjöri ársins 1947 er enn eigi lokið, en þar sem vitað er, að manntjón vegna
sjóslysa á því ári er langt undir meðallagi og minna en nokkurt ár síðan 1928,
má telja víst, að tekjuafgangurinn verði alveg óvenjulega mikill. Þess má þó geta,
að vegna gildistöku almannatryggingalaganna hækkuðu bætur vegna barna allveru-
lega frá 1. janúar 1947, dánarbætur úr grunnupphæð 750 krónur á ári upp í 800
krónur og dagpeningar til þeirra, sem hafa börn á framfæri, um ca. kr. 1.10 fyrir
hvert barn, allt að þremur. Hins vegar féll þá og niður hlutar- eða kaupgreiðsla til
sjómanna í eina viku, en sú lækkun nemur ekki nema nokkrum hluta fyrrgreindrar
hækkunar.

Loks skal á það bent, að í ársbyrjun 1947 voru iðgjöld vegna skipverja á bát-
um undir 12 smálestir lækkuð úr kr. 12.00 á viku niður í kr. 8.00 á viku, án þess
að iðgjöld annarra sjómanna væru nokkuð hækkuð frá þvi, sem þau voru ákveðin
i ársbyrjun 1944, auk þess sem aukaiðgjald í millilandasiglingum var þá og niður
fellt, eins og áður er sagt.

Væntum vér, að ljóst verði af framanrituðu, að fjárhag sjómannatryggingar-
innar væri stefnt í beinan voða, ef tillagan á þskj. 372 yrði samþykkt.

Iðntryggingin hófst árið 1926 og hefur því starfað í 22 ár. Fer hér á eftir yfirlit
yfir iðgjaldatekjur hennar og bætur fram til ársloka 1946.

Iðntryggingin :

ca. kr. 4.8 millj.
--3.3-

1926-1943:
Iðgjöld alls .
Bætur .

1944:
Iðgjöld ca. kr. 2.17 millj.
Bætur - - 1.42 -

------ eða ca. 70% af iðgjöldum.

------ eða ca. 65% af iðgjöldum.
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1945:
Iðgjöld
Bætur

ca. kr. 2.63 millj.
1.42 --

.- eða ca. 55% af iðgjöldum.
1946:

Iðgjöld ca. kr. 3.0 millj.
Bætur - - 1.1 -

eða ca, 37% af iðgjöldum.

Fram til ársloka 1943 hefur því til uppjafnaðar ca. 30% af iðgjaldatekjunum
verið varið til sjóðmyndunar og til að standast kostnað tryggingarinnar, en um 70%
beinlínis til bótagreiðslna.

Eftir lagabreytingarnar frá 1943, sem, eins og áður er sagt, hækkuðu bæturnar
mjög mikið, voru iðgjöldin hækkuð í ársbyrjun 1944 og héldust síðan óbreytt til
ársloka 1946 þrátt fyrir vísítöluhækkunina.

Þessi 3 ár hafa bótagreiðslur til uppjafnaðar numið um 50% af iðgjaldatekj-
unum. Bendir það til þess, að áætlun sú, sem iðgjaldahækkunin 1944 var byggð á,
hafi verið óþarflega varleg. Þess er þó að gæta, að mestur hluti tekjuafgangsins
stafar af því, að iðgjaldatekjurnar hafa aukizt stórkostlega á þessum árum, þótt
iðgjöldin hafi haldizt óbreytt, og bæturnar Í heild heldur lækkað. Iðgjöldin árið
1946 eru þannig um 850 þús. krónum hærri en 1944, sem stafar eingöngu af fjölgun
vinnuvikna, en bæturnar 'samt sem áður um 300 þús. kr. lægri.

Orsakir þessarar hagstæðu niðurstöðu má tvímælalaust fyrst og fremst rekja
til hins alveg óvenjulega blómlega atvinnuástands í landinu þessi ár. Reynslan
sannar hvarvetna, að þvi meira sem er um atvinnu, því lægri verða heildarbóta-
greiðslurnar í hlutfalli við iðgjöldin, að óbreyttum bóta- og iðgjaldaákvæðum. Stafar
þetta af því, að þegar atvinna er næg og eftirspurn eftir verkafólki mikil, þá geta
menn, þótt ekki séu þeir fullfærir til venjulegrar vinnu, oftast fengið nægan starfa
við sitt hæfi, og falla því greiðslur dagpeninga og örorkubóta þá fyrr niður en ella.

En einmitt þessar tvær tegundir bóta eru ásamt greiðslum vegna barna stærstu
.gjaldaliðir iðntryggingarinnar. Þá er og þess að gæta, að fjölgun sú á verkafólki og
vinnuvikum, sem orðið hefur á þessum árum, stafar að mjög verulegu leyti af því,
.að unglingar og gamalt fólk hefur bætzt í hópinn. En einmitt þessir árgangar eru
léttari á tryggingunni en fólk á venjulegum starfsaldri, þar sem þeir yfirleitt hafa
ekki fyrir börnum að sjá.

Má því gera ráð fyrir, að hlutfallið milli iðgjaldatekna og bóta breytist mjög
tryggingunum í óhag, ef atvinnuástand skyldi breytast þannig, að eftirspurn eftir
verkafólki minnki. Mundi þá án efa koma sér vel að eiga nokkra sjóði og komast
þannig hjá því að hækka iðgjöldin, einmitt þegar versnaði í ári.

Við gildistöku almannatryggingalaganna í ársbyrjun 1947 voru gerðar allvíð-
tækar breytingar á iðntryggingunni. Bætur vegna barna voru hækkaðar, eins og
áður er sagt i sambandi við sjómannatrygginguna, og munar þar mest um hækkun
dagpeninga til fjölskyldumanna. En auk þess var svið trygginganna fært mjög veru-
lega út, þar sem öll launavinna við landhúnaðar-, verzlunar- og skrifstofustörf
varð þá slysatryggingarskyld. Var áætlað, að tryggingarskyldu fólki mundi af þeim
sökum fjölga um ca. 16000 á árinu 1947 og aukning vinnuvilma nema 500-600 þús.
á árinu.

Engin innlend reynsla var fyrir hendi um áhættuna við þessi störf, og á er-
lendum skýrslum var lítið hægt að byggja vegna gerólíkra aðstæðna og staðhátta.
hvað landbúnaðarstörfin snertir.

Þegar iðgjöldin voru ákveðin árið 1947, þótti því eigi fært, þrátt fyrir mjög hag-
stæða niðurstöðu áranna 1945-1946, að lækka iðgjöldin í heild. Voru þó nokkrar
starfsgreinar færðar milli áhættuflokka og fækkað dýrustu flokkunum, en yfirleitt
var iðgjöldum í stærstu flokkunum haldið óbreyttum, eins og þau voru ákveðin i

4



ársbyrjun lB44. Hinar nyju, tryggingarskyldu starfsgreinar, sem að framan eru
nefndar, voru settar Í einn og sama áhættuflokk með kr. 1.50 vikugjaldi og þær fáu
starfsgreinar, sem fyrir voru í fyrsta flokki með 75 aura vikugjaldi, einnig færðar
Í þann flokk. Fljótt á litið virðist svo sem landbúnaðarstörf, fjallgöngur, skepnu-
hirðing, heyskapur og jarðræktarstörf hljóti að vera stórum áhættusamari en verzl-
unar- og skrifstofustörf, og ekki ólíklegt, að reynslan staðfesti, að svo sé. Aftur
benda líkur til þess, að hlutfallslega fleira sé af ungu, einhleypu fólki og rosknum
einhleypingum við launuð landbúnaðarstörf heldur en við skrifstofu- og verzlunar-
störf. Úr þessu verður reynslan að skera og eins hinu, hvort iðgjöldin í heild fyrir
þenna flokk eru við hæfi.

Uppgjör ársins 1947 fyrir iðntrygginguna er enn eigi lokið, en víst má telja,
að tekjuafgangur verði allmikill. En rétt er Í þVÍ sambandi að vekja athygli á þvi
sérstaklega, auk þeirra almennu ástæðna, sem hér að framan hefur verið drepið á,
að fullvíst má telja, að mikið vanti tl, að hinar nýju, tryggingarskyldu starfsgreinar
hafi á þessu fyrsta ári komið tl trygginguna með fullum þunga.

Engu verður að svo stöddu spáð um afkomu slysatryggingarinnar á yfirstand-
andi ári. Verði hún ekki til muna lakari fyrir iðntrygginguna en undanfarin 3 ár,
virðist vera óhætt að lækka iðgjöldin í þeim flokkum hennar, sem verulegaetan
afgang hafa gefið, um næstu áramót, ef atvinnuhorfur eigi spillast frá því, sem nú
er. Að sjálfsögðu verður þá og athugað, hvort fært þyki að lækka iðgjöld sjómanna-
trygglngarinnar, en þau eru, eins og áður er sagt, margfalt hærri en iðntryggingar-
gjöldin yfirleitt.

Hins vegar viljum vér mjög eindregið ráða frá því, sbr. ályktun tryggingaráðs,
sem greint er frá í upphafi bréfs þessa, að iðgjöldum verði breytt á þessu ári, og
teljum heildarlækkun þá, sem gert er ráð fyrir í tillögunni, fjarri öllum sanni.

Virðingarfyllst.
Tryggingastofnun ríkisins.

H. Guðmundsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs þings, Reykjavík.
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