
Nd. 764. Nefndarálit [68. mál]
um frv. til I. um breyt. ú 1. nr. 50 1\146, um almnnnatryggingnr, og viðauka "ið þau.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Frv. þessu var vísað til nefndarinnar hinn 20. marz s. I. Var málið rætt it nokkr-
um fundum, og virtust góðar horfur á, að samkomulag yrði um afgreiðslu f'rv.,
enda hafði það verið samþykkt samhljóða í efri deild. Nefndarmenn höfðu tekið
nokkurn þátt í meðferð málsins í heilbrigðis- og félagsmálanefnd efri deildar og voru
því þess vegna kunnugir í einstökum atriðum. Samkvæmt ósk ríkisstjórnarinnar var
endanlegri afgreiðslu málsins þó frestað, meðan unnið var að fjárlögum. Nú el' hins
vegar orðið kunnugt um þá ákvörðun ríJdsstjórnarinnar að stuðla ekki að framgangi
frumvarpsins. Nefndin hefur því klofnað um málið. Undirritaður minni hluti hennar
vill láta samþykkja frv., en áskilur sér þó rétt til þess að flytja breytingartill. UIll ein-
stök atriði eða að fylgja slíkum till. Meiri hlutinn. þau Kristín Sigurðardóttir, Jónas
Rafnar og Páll Þorsteinsson. hefur hins vegar ekki viljað mæla með samþykkt þess.

Frv. þetta hafði hlotið rækilegari undirbúning. Það var samið af stjórnskipuðrí
nefnd, sem var sammála um það í öllum meginatriðum, en í lögum voru fyrirmæli
um endurskoðun tryggingalaganna. Heilbrigðis- og félagsmálanefnd efri deildar ræddi
málið mjög ýtarlega, og var þar enginn ágreiningur um aðalatriði þess, enda mælti
nefndin öll með samþykkt frv., þótt einstakir nefndarmenn flyUu breytingartillögur
eða fylgdu slíkum tillögum. Að lokum var frv. og samþykkt samhljóða í efri deild,
eins og þegar hefur verið getið. Þegar þessa er gætt, hlýtur það að valda þeim, sem
láta sér annt um almannatryggingarnar, sérstökum vonbrigðum, ef svo a-Hí nú að
fara, að stuðningsflokkar núverandi ríkisstjórnar treystu sór ekki til þess að sam-
þykkja frv.

1 frv. þessu eru fólgnar verulegar endurbætur ú gildandi lögum um almanna-
tryggingar, og eru þessar helztar:

1) Sett eru ákvæði um nýjan bótaflokk. mæðralaun til einstæðra mæðra, sem
hafa 2 börn eða fleiri á framfæri sínu. Enn fremur er heimilað að greiða dánarba-tnr
til ekkna og ekkla, sem náð hafa 67 ára aldri, þegar makinn fellur frú.

2) Heimildir gildandi laga til að hækka lögboðnar bótagreiðslur eru auknar og
rýmkaðar. Taka ákvæði frv. fyrst og fremst til þeirra, sem njóta lágra eftirlauna úr
opinberum sjóðum, eignalausra einstaklinga og fólks, sem þarfnast sérstakrar hjúk r-
unar og umönnunar, og enn fremur til hjóna, sem geta ekki búið saman af heilsufars-
ástæðum, og til ekkna, er hafa fyrir mörgum börnum að sjá.

3) Felldar eru niður takmarkanir, sem nú gilda um greiðslu sjúkrahúsvistar
fyrir gamalmenni, sem haldin eru elli kröm eða slíkum krankleika. Enn fremur eru
sett ákvæði um hækkun á framlagi ríkissjóðs og sveitarfélaga til sjúkrasamlaga
vegna hækkunar á kostnaði við sjúkrahúsvist. verði lyfja o. fl.

4) Lagt er til, að greiddar verði 10% uppbætur á ellilífeyri, örorkulífeyri, ör-
ork ustyrk i og makabætur frá 1. júlí 1949 tíl 30. júní 1950.

Undirritaður minni hluti nefndarinnar telur allar þessar endurbætur ú almanna-
tryggingalögunum bráðnauðsynlegar og sjálfsagðar og mælir þvi eindregið með því,
að frv. nái fram að ganga.

Alþingi, 15. maí H150.
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Jónas Árnnson.


