
Ed. 308. Breytingartillögur [68. mál]
við frv. til l. um breyt. á lögum nr. 50 1946, um almannatryggingar, og viðauka
við þau.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

1. Við 1. gr. Greinin fellur niður (greinatalan breytist skv. atkvgr.).
2. Við 5. gr. Aftan við orðin "Í kaupstöðum" í upphafi 3. málsl. greinarinnar

bætist: utan Reykjavíkur.
3. Við 6. gr. Niðurlag greinarinnar orðist svo: sem samsvarar lífeyri á I. verð-

lagssvæði að viðbættum 50% af lífeyrisupphæð þess verðlagssvæðis, þar sem
hlutaðeigandi er búsettur.

4. Við 8. gr. Fyrri málsgr. greinarinnar orðist svo:
Hámark lífeyrishækkunar, sem tryggingaráði er heimilt að veita vegna

sjúkleika eða ellilasleika samkv. 17. gr. laganna, skal miðast við 50 af hundraði
af lífeyrisupphæðinni, og má einnig veita hana mönnum, sem eru algerlega
eignalausir og sökum fullkomins skorts á vinnugetu og einstæðingsskapar geta
eigi komizt af með venjulegan lífeyri.

5. Við 13. gr. Fyrsta málsgr. greinarinnar orðist svo:
Heimilt er tryggingaráði að greiða auk barnalífeyris mæðralaun til ekkna,

fráskilinna kvenna og ógiftra mæðra, sem hafa tvö börn eða fleiri innan 16 ára
á framfæri sínu, enda séu börnin á heimili móðurinnar .

6. Við 29. gr. Aftan við greinina bætist nýr málsliður svolátandi:
Tekjuafgangi Tryggingastofnunarinnar, eins og hann nú er orðinn og síðar

kann að verða, skal varið til þess að mæta halla, er verða kann á rekstri trygg-
inganna einstök ár, og skal ekki tekið til ábyrgðar ríkissjóðs, meðan nokkur
tekjuafgangur er fyrir hendi í tryggingasjóði.

7. Við 34. gr. Aftan við greinina bætist ný grein og bráðabirgðaákvæði, svolátandi:
a. (35. gr.) Lög þessi taka þegar gildi. Ákvæði 18. gr. um gjaldskyldu bifreiða-

stjóra og 4. tölul. 21. gr. um framlag ríkissjóðs til sjúkrasamlaga gilda þó
fyrir allt árið 1950.Lög nr. 115 1949,um framlengingu heimilda í I. nr. 92
1948, eru úr gildi numin með lögum þessum.

b. (bráðabirgðaákvæði) Tryggingaráði er heimilt að greiða úr tryggingasjóði
allt að 10% uppbót á ellilífeyri, örorkulífeyri, örorkustyrki og makabætur
fyrir bótatímabilið frá 1. júlí 1949 til 30. júní 1950.


