
sþ. 259. Nefndarálit [70. mál]
um till. til þál. um greiðslu dýrtíðaruppbótar á ellilaun og örorkubætur.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur rætt þáltill. á nokkrum fundum, en ekki getað orðið sammála
um afgreiðslu málsins. Vildi minni hl. (ÁS) láta samþykkja tillöguna óbreytta, en
á þetta gat meiri hl. ekki fallizt. Hefur minn hl. þegar gefið út sérstakt nál.

Nefndinni þótti rétt að senda þingsályktunartillöguna til umsagnar til Trygg-
ingastofnunar ríkisins. Er bréf tryggingaráðs birt hér með sem fylgiskjal. Eins og
bréfið ber með sér, hafa á yfirstandandi bótatímabili ellilaun og örorkubætur verið
greiddar bótaþegum með vísitölu 315 í stað lögboðinnar vísitölu, 300. Nemur þetta
um 5% hærri vísitöluuppbót en kaupgreiðslur í landinu miðast við. Auk þess
greiðir tryggingastofnunin sjúkrasarnlagsgjöld fyrir allan þorra lífeyrisþega vegna
frestunar heilsugæzlu. Nema þær greiðslur víða nál. 5% af lífeyrisupphæðinni. Er því
ljóst, að lífeyrisþegar hafa nú þegar á þennan hátt fengið nálægt 10% uppbót it
laun sín, eða sömu uppbót og starfsmenn ríkisins fengu á s. I. ári. Þar sem Alþingi
hefur nú ákveðið með sérstakri þingsályktunartillögu að heimila ríkisstjórninni að
greiða starfsmönnum ríkisins 20% launauppbót, þar til fjárlög þessa árs verða af-
greidd, er eðlilegt og rétt, að hlutur lífeyrisþega verði bættur upp í sömu hlutföll-
um. Þetta verður þó ekki að fullu tryggt með samþykkt þingsályktunartill., sem
ríkisstjórnin þarf ekki skilyrðislaust að framkvæma, og sízt nema nægilegt fé sé
fyrir hendi eða sérstakar tekjur tryggðar á móti útgjöldunum, en það er ekki gert
i þingsályktunartillögunni.

Samkvæmt ákvæðum tryggingalaganna ber ríkissjóður, sveitarsjóðirnir og hinir
tryggðu allan kostnað við bætur, eftir þeim hlutföllum, sem lögin mæla fyrir um,
og jafnframt er þar tryggt, að hinar tilskildu tekjur séu greiddar stofnuninni. Ef
þingsályktunartillagan á þskj. 116 verður samþykkt og lífeyris- og örorkubætur
greiddar síðan eftir þeim fyrirmælum, sem lögin mæla fyrir um um skiptingu
kostnaðarins, án þess þó að lögunum sjálfum sé breytt, getur meiri hl. nefndar-
innar ekki fallizt á, að slíkt sé rétt eða heppilegt. Hins vegar er vitað, að fyrir Al-
þingi liggur nú frumvarp til laga um breytingar ti. tryggingalöggjöfinni, og er engin
ástæða til að ætla, að það verði ekki samþykkt á þessu þingi. Þykir því rétt að
taka ákvæði Ulll uppbótina upp í það f'rumvarp, frekar en að afgreiða málið á
þann hátt, sem minni hl. leggur til. Nokkur ágreiningur hefur risið upp um það,
hvort fyrirmæli tryggingalaganna séu svo skýr, að stofnunin hafi tvímælalausa
heimild til að halda sjóðum, sem safnazt hafa, óskertum, en það er stofnuninni
nauðsynlegt, bæði til þess að geta mætt ófyrirsjáanlegum útgjöldum, svo sem þeim,
er hér um ræðir, og til þess að draga úr áhættu ríkissjóðs samkv. 116. gr. lag-
anna. Þykir því rétt, að Alþingi láti í ljós vilja sinn um þetta atriði við afgreiðslu
þessa máls. Sést af bréfi tryggingaráðs, að fái stofnunin fullan umráðarétt yfir
sjóðunum, getur hún, án þess að til komi sérstakt fjárframlag frá ríkissjóði, greitt
10% uppbót á ellilífeyri, örorkulífeyri, örorkustyrk og makabætur fyrir hótatíma-
bilið frá 1. júlí 1949 til 30. júní 1950. Með því að taka slík ákvæði upp i frumvarp
það, sem fyrir liggur, og tryggja stofnuninni jafnframt umráðaréttinn yfir sjóð-
unum, er miklu betur séð fyrir þvi, að hótaþegar fái þá uppbót, sem til er æUazt
í þáltill., þar sem engin ástæða er til að ætla, að sá meiri hluti Alþingis, sem nú
aðhyllist hina rök studdu dagskrá, færi síðar að greiða atkvæði gegn þessum sömu
ákvæðum, er þau verða borin fram í frumvarpsformi. Meir i hluti nefndarinnar
leggur þVÍ til, að málið verði afgreitt með svohljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem upplýst er, að Tryggingastofnun ríkisins hefur þegar hækkað upphæð

elli- og örorkulífeyris um nálægt 10% og hefur haft nokkurn tekjuafgang undan-
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farin ár, sem Alþingi telur sjálfsagt, að hún haldi til að mæta auknulll útgjöldum,
og þar sem enn fremur nú liggur fyrir Alþingi frumvarp til laga um breytingar
it almannatryggingalögunum, telur meiri hluti nefndarinnar eðlilegt, að í það frum-
varp verði tekin heimild fyrir tryggingastofnun ina til að greiða úr tryggingasjóði
10% uppbót á ellilífeyri, örorkulífeyri, örorkustyrk og makabætur fyrir bótatíma-
hilið frú 1. júlí Hl49 til 30. júní 1950. í trausti þess, að svo verði gert, telur Alþingi
ekki ástæðu til að samþykkja tillöguna og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 24. jan. 1950.

Gísli Jónsson, Guðm. Í. Guðmundsson, Gísli Guðmundsson.
form., frsm. fundaskr.
Helgi .Iónasson. Halldór Ásgrímsson. Pétur Ottesen.

Ingólfur Jónsson. Jónas G. Hafnar.

Fylgiskjal.

TRYGGINGASTO.FNUN RÍKISINS
Reykjavík, 18. janúar 1950.

Af tilefni bréfs húttv. fjárveitinganef'ndar, dags. 10. þ. m., þar sem óskað er
umsagnar trygginga ráðs um tillögu til þingsályktunar um greiðslu dýrtíðaruppbótar
á elli laun og örorkubætur, þskj. 116, skal þetta tekið fram:
1. Ellilaun og örorkubætur samkv. alþýðutryggingalögunum frá 1935 greiðast ekki
lengur. Tilsvarandi greiðslur samkv. almannatryggingalögunum eru elli- og
örorkulífeyrir, örorkustyrkur og makabætur.

2. Greiðslur þessar námu samtals ca. kr. 27.3 millj. árið 19L18. Yfirstandandi
bótatímabil, þ. e. frá 1. júlí 1949 til 30. júní HJ50, má ætla, að upphæðin verði
28-29 millj. króna.

3. Uppbót samkv. tillögunni, 20%, mundi því nema um 2.8 millj. króna fyrir
síðara misseri ársins 194H, en nálægt ö.7 millj. fyrir allt bótatímabilið.
Í þessu sambandi þykir rétt að taka fram, að elli- og örorkulífeyrir greiðist

it yfirstandandi hótatímabili með verðlagsuppbót, sem miðuð er við 315 vísitölu-
stig, þ. e. ;)% hærri vísitölu en kaupgreiðslur miðast við. Auk þess greiðir Trygg-
ingastofnunin sjúkrasamlagsiðgjöld fyrir allan þorra lífeyrisþega vegna frestunar
heilsugæzlu og nema iðgjaldagreiðslur þessar víða nálægt 5% af lífeyrisupphæð-
inni. Lífeyririnn nemur þannig nú hér í Reykjavík að meðtöldu sjúkrasamlagsið-
gjaldi, kr. 16.00 pr. mán., 3972.00 krónum it ári fyrir einstakling, í stað 3600 króna,
þegar lögin tóku gildi, miðað við 300 stiga vísitölu. Lætur þvi nærri, að lífeyririnn
hafi hækkað um 10% á þessu tímabili.

Með tilliti til uppbótar þeirrar, sem greidd hefur verið á laun opinberra starfs-
manna síðara missiri ársins 1949, og ályktana Alþingis, er nú situr, um sama efni og
mn uppbót á eftirlaun, telur tryggingaráð eðlilegt, að tekin verði upp í frv það um
breytingu á almannatryggingalögum, sem nú liggur fyrir Alþingi, heimild til að
greiða í einu lagi 10% uppbót á elli- og örorkulífeyri, örorkustyrk og makabætur
fyrir bötatímabilið frá 1. júlí 1949 til 30. júní 1950. Samkvæmt framansögðu má ætla,
a{'l slík uppbótargreiðsla muni nema 2.8-2.9 millj. króna, og telur ráðið, að unnt sé
að greiða þá upphæð úr tryggingasjóði, án þess að hækka framlög hins opinbera
eða iðgjöld til sjóðsins, ef tekjuafgangur undanfarinna ára ekki er skertur.

Þyki framhald á slíkum uppbótargreiðslum nauðsynlegt, með tilliti til eftirlauna-
ákvarðana og launagreiðslna almennt, eftir 1. júlí 1950, verður að sjálfsögðu óhjá-
kvæmilegt að sjá tryggingasjóði fyrir tekjum til að mæta þeim greiðslum, og telur
ráðið eðlilegt, ef svo verður, að það sé gert á þann hátt að hækka framlög og iðgjöld
til tryggingasjóðs hlutfallslega jafnt á þeim aðilum, sem nú leggja féð fram, en ætla
ekki ríkissjóði einum að bera þann bagga.

2



Framanritað var lagt fyrir tryggingaráð á fundi þess í dag, og féllst ráðið á efni
þess. Sigfús Sigurhjartarson tekur þó fram það, sem hér fer á eftir:
1. Að hann telur eðlilegt og æskilegt, að elli- og örorkulífeyrisþegar fái sömu upp-
bætur á laun sin sem opinberir starfsmenn og eftirlaunamenn;

2. að hann telur ekki ástæðu til að tengja ákvörðun um þessar uppbætur við af-
greiðslu frumvarps þess um breytingar á lögum um almannatryggingar, sem nú
liggur fyrir Alþingi;

3. að hann telur, að tryggingarnar geti tekið á sig að greiða allt að 10% uppbætur
fyrir bótaárið 1949-1950 án þess að gera sérstakar ráðstafanir til tekjuöflunar,
enda haldi tryggingarnar tekjuafgangi liðinna ára; fallist Alþingi hins vegar
á hærri greiðslur, verði að gera sérstakar ráðstafanir til tekjuöflunar.

Tryggingastofnun ríkisins.
H. Guðmundsson.

Til fjárveitinganefndar Alþingis, Reykjavík.
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