
Ed. 238. Frumvarp til laga [121. mál]
um breyting á lögum nr. 50 1946, um almannatryggingar, og viðauka við þau.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

I. KAFLI
1. gr.

Auk þeirra starfsmanna, sem nefndir eru í 4. gr. laganna, er ráðherra heimilt
að skipa sérstakan yfirlækni Tryggingastofnunar ríkisins, er nefnist heilsugæzlu-
stjóri.

Heilsugæzlustjóri skal hafa yfirstjórn allra læknamálefna stofnunarinnar í sam-
ráði við forstjóra.

Hann hefur með höndum framkvæmd og forstöðu heilsugæzlumála Trygginga-
stofnunarinnar, er þriðji kafli laganna kemur til framkvæmda, en vinnur þangað
til að undirbúningi þeirra framkvæmda og hefur yfirumsjón með starfsemi sjúkra-
samlaganna meðan þau starfa.

Tryggingayfirlæknir annast í samráði við heilsugæzlustjóra störf þau, sem
honum eru sérstaklega falin í lögunum.

2. gr.
Ráðherra er heimilt að gera breytingar á skipun og verksviði sérfræðinganefndar

þeirrar, er um getur í 2. málsgr. 6. gr. laganna, þannig að heilbrigðismálaráðherra
tilnefni einn mann í nefndina, er verði formaður hennar í stað landlæknis, og að
hlutverk nefndarinnar verði eingöngu að úrskurða örorkustig og orkutap þeirra,
er sækja um bætur og ekki vilja una úrskurði lækna Tryggingastofnunarinnar eða
tryggingaráð telur ástæðu til að leita úrskurðar nefndarinnar um.

3. gr.
Stéttar samband bænda skal hafa rétt til þess að skipa einn fulltrúa til þess,

ásamt fulltrúum þeim, er um getur í 9. gr. laganna, að taka þátt í umræðum trygg-
ingaráðs og gera tillögur um skiptingu í áhættuflokka og iðgjöld skv. 113. gr.

4. gr.
Til ársloka 1954 skulu sýslunefndir í tryggingaumdæmum utan kaupstaða fara

með störf trygginganefnda, sbr. 11. gr. laganna. ÞÓ er sýslunefnd heimilt að fela
þessi störf sérstakri nefnd, er hún kýs, Í kaupstöðum utan Reykjavíkur annast
stjórnir sjúkrasamlaganna þessi störf. Verði öll sjúkrasamlög í tryggingaumdæmi
sameinuð í eitt samlag, skal stjórn þess fara með störf trygginganefndar í umdæm-
inu í stað sýslunefndar.



II. KAFLI
5. gr.

Grunnupphæðir bóta samkv. II. kafla laganna, 1--4, skulu frá 1. janúar 1951
vera sem hér segir:

1. Árlegur elli- og örorkulífeyrir samkv. 15. og 18. gr. laganna:
a. Fyrir hjón, þegar bæði fá lífeyri:

Á1.verðlagssvæði kr. 6528.00
Á 2. . , -- 4896.0.0.

b. Fyrir einstaklinga og hjón, þegar annað fær lífeyri:
Á 1. verðlagssvæði .
Á 2. . .

2. Árlegur barnalífeyrir skv. 20. gr. laganna:
Á1.verðlagssvæði .
Á 2. . .

3. Árlegar fjölskyldubætur skv. 30. gr. laganna:
Á1.verðlagssvæði .
Á 2. - .

kr. 4080.0.0
3060.00

2400.00
1800.00

kr. 1200.00.
900.00

4. Ekkjubætur samkv. 35. gr. laganna:
Fyrstu 3 mán. eftir lát maka kr. 600.00 á mán.
Næstu: 9 mán., ef ákvæði greinarinnar heimila 450.00.- -

5. Hámark árlegra makabóta samkv. 38. gr. laganna:
Á1.verðlagssvæði kr. 2448.00
Á 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 1836.0.0.

6. Sjúkrabætur samkv. 40. gr. laganna:
a. Fyrir kvænta karla, þegar konan vinnur eigi utan heimilis:

Á1.verðlagssvæði .
Á 2. . .

kr. 18.0.0.á dag.
- 15.0.0.-

b. Fyrir aðra:
Á 1. verðlags svæði
Á 2. .

kr. 15.00 á dag.
- 12.00 - -

Nú eru hjón eigi samvistum, af heilsufarslegum ástæðum eða öðrum ástæðum,
er tryggingaráð metur jafngildar, og er ráðinu þá heimilt að úrskurða hvoru hjón-
anna um sig fullan einstaklingslífeyri samkv. 15. gr. laganna.

6. gr.
Tryggingaráði skal heimilt að greiða ekklum allt að fullum barnalífeyri,

stað hálfs, eins og ákveðið er í síðustu málsgr. 23. gr. laganna.

7. gr.
Takmarkanir þær, sem ákveðnar eru í 2. og 3. málsgr. 23. gr. laganna á greiðsl-

um barnalífeyris til ekkna, skulu einnig gilda um greiðslur barnalífeyris til mæðra
óskilgetinna barna og fráskilinna kvenna samkv. 27. og 28. gr.

8. gr.
Þegar Tryggingastofnunin greiðir barnalífeyri samkv. 1. málsgr. 27. gr. laganna,

á hún endurkröfurétt á hendur barnsföður, og fer um innheimtu slíkrar kröfu eftir
ákvæðum 117. gr. laganna.

Verði vanskil af hálfu föður, skal innheimta kröfuna hjá framfærslusveit hans,
og telst fjárhæðin framfærslustyrkur veittur honum. Eignast Tryggingastofnunin að
öllu leyti sama rétt á hendur framfærslusveit föður og dvalarsveit móður hefur sam-
kv. framfærslulögum, en um endurkröfurétt framfærslusveitar á hendur barnsföður
fer samkv, ákvæðum framfærslulaga. Þverskallist framfærslusveit við að greiða,
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eignast Tryggingastofnunin þann rétt, sem dvalarsveit móður á samkv. framfærslu-
lögum, til að endurkrefja ríkissjóð um upphæðina.

Aðrar bætur og styrki, sem Tryggingastofnunin á endurkröfurétt á, skal inn-
heimta með sama hætti.

9. gr.
Heimilt skal tryggingaráði að greiða fjölskyldubætur vegna barna, þótt þau

dveljist ekki á heimili föðurins og ákvæði 2. málsgr, 32. gr. laganna taki til þeirra,
ef sannað er, að hann kostar framfæri þeirra að fullu, enda greiðast bæturnar þá
til hans.

10. gr.
Fæðingarstyrkur samkv. 3,1. gr. laganna skal vera jafn til allra mæðra og nema

kr. 600.00 fyrir hverja fæðingu. ÞÓ skal ógift móðir, sem verður fyrir vinnutjóni og
tekjumissi vegna barnsburðar og leggur fram úrskurð á hendur barnsföður fyrir
harnsfararkostnaði, eiga rétt á því, að Tryggingastofnunin greiði henni til viðbótar
allt að kr. 300.00 á mánuði í allt að 3 mánuði á þann hátt, sem í 2.-4. mgr. greinar-
innar segir, enda hefur þá Tryggingastofnunin endurkröfurétt á hendur barnsföður
og sveitarfélagi fyrir viðbótarupphæðinni, tl sama hátt og segir í 27. gr. laganna um
endurkröfurétt á barnalífeyri.

11. gr.
Til ársloka 1954 er Tryggingastofnun ríkisins heimilt að greiða giftum konum,

þótt þær vinni eigi utan heimilis, sjúkrabætur vegna aðstoðar eða hjúkrunar í veik-
indum þeirra, sbr. 92. gr. laganna, enda nemi sjúkrabætur til þeirra eigi hærri upp-
hæð en samsvarar lífeyri samkv. 15. gr. laganna og greiðist því aðeins, að skilyrði
2. málsgr. 40. gr. laganna séu fyrir hendi.

Þá er og heimilt að greiða sjúkrabætur til manna, sem náð hafa 67 ára aldri,
ef þeir njóta ekki lífeyris eða annarra bóta frá Tryggingastofnuninni.

12. gr.
Tryggingaráði er heimilt, þegar ekki liggja fyrir fullar sannanir þess, að tekjur

umsækjanda um sjúkrabætur hafi rýrnað svo vegna sjúkleikans. að þær fari niður
fyrir það mark, sem 2. málsgr. 39. gr. laganna ákveður, að fresta úrskurði um sjúkra-
bætur, þar til fullnægjandi upplýsingar um tekjur hans á veikindaárinu liggja fyrir.

13. gr.
Ákvæði h-liðs 42. gr. laganna um lengri biðtíma þeirra, sem hafa launþega Í

þjónustu sinni, skulu aðeins gilda um þú, sem kaupa svo mikla vinnu, að þeim beri
að greiða gjald samkv. 112. og 113. gr. af meiru en 52 vinnuvikum.

14. gr.
Heimilt skal tryggingaráði að víkja frá þeim ákvæðum 1. málsgr. 43. gr. lag-

anna, sem gera sjúkrahúsvist eða rúmlegu að skilyrði fyrir greiðslu sjúkrabóta. ef
sérstaklega stendur á.

15. gr.
Heimilt skal tryggingaráði að lengja tilkynningarfrest þann, sem um ræðir í 44.

gr., þó ekki yfir 3 mánuði.
16. gr.

Grunnupphæðir slysabóta samkvæmt II. kafla laganna skulu frá 1. janúar Hl51
vera sem hér segir:

1. Dagpeningar samkv. 53. gr. laganna kr. 22.50 á dag.
2. Fullur árlegur örorkulífeyrir samkv. 56. gr. laganna kr. 4080.00.
3. Dánarbætur, samkv. 57. gr. laganna:

a. Til ekkju eða ekkils samkv. 1. tölul. kl'. 9000.00. Fullur lífeyrir samkv.
sama lið kr. 4080.00.
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b. Barnalífeyrir samkv. 2. tölul. kr. 2400 á ári.
c. Bætur til uppkomins barns samkv. 3. tölul. kr. 3000.00--9000.00. Sama gildir

systkini, sbr. 5. tölul.
d. Bætur til foreldris samkv. 4. tölul. kr. 3(}00.OO'--9000.00.
Heimilt er Tryggingastofnuninni að hækka örorkulífeyri samkv. 2. tölul. þess-

arar greinar, eftir sömu reglum og gilda um ellilífeyri samkv. 17. gr. laganna.

17. gr.
Ráðherra getur ákveðið, að útgerðarmönnum skuli skylt að tryggja gegn auka-

iðgjaldi áhættu þá vegna bótaskyldra slysa, sem þeir bera samkv. 32. gr. laga nr.
41 19. maí 1930, þannig, að Tryggingastofnunin greiði hinum slasaða, auk dagpen-
inga skv. 53. grein laganna, fullt kaup eða aflahlut í eina viku frá afskráningardegi
að telja.

18. gr.
Barnalífeyrir samkv. 3. mgr. 56. gr. laganna skal aldrei vera lægri en verið hefði,

ef lífeyririnn væri ákveðinn eftir fyrirmælum laganna um barnalífeyri til öryrkja,
ShI. 20. og 22. gr. laganna.

19. gr.
Heimilt skal tryggingaráði að ákveða, að árlegar umsóknir um bætur, sbr. 65.

gr. laganna, megi niður falla að því er varðar einstakar bótategundir. fleiri eða
færri, og ákveður ráðið þá, hversu oft skuli endurnýja umsóknir og leggja fram
eða endurnýja skilríki til sönnunar hótaréttinum.

III. KAFLI

20. gr.
Framkvæmd heilsugæzlu samkvæmt 3. kafla laganna skal frestað til 1. jan.

1955, að öðru leyti en því, að réttur sveitarfélaga, sem koma á fót heilsuverndar-
stöðvum og/eða lækningastöðvum og reka þær samkv. 76. gr. laganna, til ríkis-
styrks samkv. 77. gr. laganna helzt óbreyttur, svo og ákvæði 82. og 83. gr. laganna
um skipun lækna við slíkar stöðvar.

21. gr.
Til þess tíma, er í 20. gr. segir, skal 3. kafli laga nr. 104 30. des. 1943, um sjúkra-

tryggingar, vera í gildi, með þeim breytingum, er hér greinir:
1. Þar sem sjúkrasamlög eru ekki starfandi, skulu þau stofnuð eigi síðar en svo,

að samlagsmenn njóti réttinda frá 1. október 1951, enda þótt samlagsstofnun hafi
eigi verið ákveðin með atkvæðagreiðslu samkvæmt 29. gr. þeirra laga.

2. Ríkisstjórnin getur að fengnum tillögum tryggingaráðs ákveðið, að sjúkra-
samlög, sem starfa í sama trygginga um dæmi, skuli sameinuð, enda séu stjórnir
a. m. k. % hluta sjúkrasamlaganna því samþykkar. Nú sameinast öll samlög
innan sama umdæmis, og skal þá sýslunefnd kjósa fjóra menn í stjórn sam-
lagsins.

3. Ríkisstjórnin getur, ef tryggingaráð gerir tillögur þar um, ákveðið, að greiðslur
sjúkrasamlaga fyrir lyf, önnur en þau, sem lífsnauðsynleg teljast til notkunar
að staðaldri, og umbúðir utan sjúkrahúsa, samkv. 2. tölul. 33. gr. l. 104/1\143,
skuli takmarkaðar frekar en þar er gert.

4. Þegar maður, 67 ára eða eldri, þarfnast sjúkrahúss- eða hælisvistar umfram þær
5 vikur, er sjúkrasamlagi hans ber að greiða samkv. síðari málslið fyrstu máls-
greinar 38. gr. laga nr. 104 frá 1943, vegna ellikramar eða annarra slíkra sjúk-
dóma, skal Tryggingastofnun ríkisins þann tíma, er hann þarfnast hjálpar-
innar, greiða ríkisframfærslunni ellilífeyri þann, er hlutaðeigandi á rétt til,
ásamt álagi, sem úrskurðað kann að vera samkv. 17. gr., ef ákvæði rfkisfram-
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færslulaga nr. 78/1936 verða látin taka til langvarandi ellisjúkdóma á sama
hátt og þau taka nú til annarra langvarandi sjúkdóma.

5. Hámark framlags ríkissjóðs og sveitarsjóðs samkv. 47. gr. laga nr. 104/19Lla
skal vera 60 krónur á ári.

6. Tryggingastofnun ríkisins skal greiða sjúkrasamlagsiðgjöld þeirra eIli- og ör-
orkulífeyrisþega, sem þess óska og eigi hafa hærri tekjur en svo, að þær ásamt
lífeyri frá Tryggingastofnuninni eða eftirlaunum úr opinberum sjóði nemi
þrefaldri lífeyrisupphæð samkv. 15. gr. laganna.

22. gr.
Til ársloka 1954 skal Tryggingastofnun ríkisins vera heimilt að greiða styrki

tillæknisvitjanasjóða, er starfa samkv. lögum nr. 59/1942, og til sjúkrasamlaga, sem
verða fyrir óvenjulegum útgjöldum vegna sjúkraflutninga og lælmisvitjana og starfa
í héruðum, þar sem ekki eru læknisvitjanasjóðir. Styrkir þessir mega samtals nema
allt að 300 þús. kr. á ári, og skal úthlutunin til lælmisvitjanasjóða gerð að fengnum
tillögum landlæknis, en úthlutun til sjúkrasamlaga samkvæmt ákvörðun trygginga-
ráðs.

23. gr.
Tryggingastofnun ríkisins skal fyrir lok ársins 1951 láta fram fara athugun á

vinnugetu öryrkja, sem ætla má, að geti unnið fyrir sér að nokkru eða öllu leyti, ef
þeim er veittur kostur á atvinnu við þeirra hæfi. Jafnframt skal Tryggingastofnunin
gera tillögur um ráðstafanir til þess, að starfskraftar slíkra öryrkja geti komið þeim
sjálfum og þjóðfélaginu að sem mestum notum, og hafa samráð og samvinnu við
trygginganefndir og héraðsstjórnir um þær tillögur.

IV. KAFLI

frá
1.

24. gr.
Iðgjöld og framlög til tryggingasjóðs samkv. IV. kafla laganna, 2.---5., skulu
1. janúar 1951 til ársloka 1954 vera sem hér segir:
Árleg iðgjöld hinna tryggðu samkv. 107. gr. laganna:
a. Kvæntir karlar:

Á1.verðlagssvæði kr. 450.00
Á 2. 360.00

b. Ökvæntir karlar:
Á1.verðlagssvæði .
Á 2.

c. Ógiftar konur:
Á 1. verðlagssvæði .
Á 2.

400.00
320.00

300.00
240.00

2. Iðgjöld atvinnurekenda samkv. 112. gr. laganna:
Á 1. verðlagssvæði .
Á 2. . .

kr. 4.80 á viku.
- 3.60 -

3. Heildarupphæð framlags sveitarfélaga samkv. 114. gr. laganna:
10.8 millj. kr.

4. Framlag ríkissjóðs samkv. 116. gr. laganna:
17.4 millj. kr.

25. gr.
Í stað ákvæða um verðlagsuppbætur og vísitöluálag í 2. tölul. bráðabirgða-

ákvæða laganna skulu eftirfarandi ákvæði gilda:
Grunnupphæðir bóta samkv. lögum þessum skulu hækka til samræmis við vísi-

tölu framfærslukostnaðar eftir sömu reglum og laun, sbr. 6. gr. laga nr. 22 1950, um
gengisskráningu o. fl., þó aldrei yfir 15%.
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26. gr.
Þeir iðgjaldsgreiðendur ermr, sem hvorki ber að greiða tekjuskatt né eignar-

skatt, skulu eiga rétt á því, að sveitarsjóður greiði fyrir þá iðgjöld samkv. 2.-4.
málsl. 1. málsgr, 109. gr. laganna. Nú innheimtir Tryggingastofnunin iðgjald slíks
iðgjaldsgreiðanda hjá sveitarsjóði, og tekur sveitarstjórn þá ákvörðun um, hvort og
á hvern hátt hún krefur hann um endurgreiðslu.

27. gr.
Störf ógifts fólks yfir 20 ára aldur, er dvelst og starfar á heimilum foreldra

sinna, skulu metin til vinnuvikna samkv. 112. gr. laganna á sama hátt og störf ung-
linga á aldrinum 16-20 ára, sbr. reglugerð 21. des. 1946, um áhættuiðgjöld o. fl.

28. gr.
Tryggingastofnun ríkisins skal vera heimilt, til ársloka 1954, að fella niður af

iðgjöldum þeirra atvinnurekenda, sem hætta atvinnurekstri á því tímabili, allt að
þeirri upphæð, sem hlutaðeigandi greiddi í slysatryggingariðgjöJd fyrir árið 1946
skv. 2. kafla laga nr. 104/1943.

29. gr.
Um innheimtu framlags sveitarsjóða gilda ákvæði 117. gr. laganna, auk ákvæða

115. gr., þó þannig, að Tryggingastofnunin getur innheimt þau án milligöngu inn-
heimtumanna ríkisins, að svo miklu leyti sem hún kýs það heldur.

Hafi sveitarsjóður eigi tekjur sem tryggingargjaldi svarar af þeim fasteignum,
sem gjald sveitarfélags til tryggingasjóðs miðast við, er framlagi er skipt milli
sveitarfélaga innan tryggingaumdæmis samkv. 2. tölul. 3. málsgr. 114. gr. laganna,
er sveitarstjórn heimilt að leggja á og innheimta hjá eigendum fasteignanna upp-
hæð, sem svarar því gjaldi, sem sveitarsjóður greiðir þannig vegna þeirra.

30. gr.
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 trygging-
anna einstök ár, og skal ekki tekið til ábyrgðar ríkissjóðs umfram hið fasta framlag
hans, sbr. 24. gr. þessara laga, meðan nokkur tekjuafgangur er fyrir hendi í trygg-
ingasjóði.

31. gr.
Skrár þær, er sveitarstjórnum ber að semja samkvæmt 118. gr. laganna, skal

gera í þremur eintökum, og skulu þær gerðar mánuði fyrr en greinin ákveður. Skal
sveitarstjórn senda eitt eintakið hlutaðeigandi innheimtumanni þá þegar, en hin tvö
til skattanefndar (skattstjóra), eins og greinin mælir fyrir um.

Ákvæði 3. og 4. mgr. 118. gr. skulu einnig gilda um framlagningu skrár um ið-
gjöld samkv. 112. og 113. gr., svo og um kærur út af þeim gjöldum.

32. gr.
Heimilt skal að fresta afhendingu nýrra tryggingarskírteina, sbr. 127. gr., eftir

því sem tryggingaráð telur nauðsynlegt, og nota fyrri skírteini á meðan slík frestun
varir.

33. gr.
Til ársloka 1954 skulu sjúkrasamlög í kaupstöðum utan Reykjavíkur annast

umboðsstörf fyrir Tryggingastofnunina, samkv. samningum, er tryggingaráð sam-
þykkir.

34. gr.
Sjúkrasamlagsiðgjöld samkv. 45. gr. laga nr. 104/1943 og iðgjöld samkv. 112. og

113. gr. almannatryggingalaganna vegna lögskráðra sjómanna og bifreiðarstjóra
skulu hvíla sem lögveð á hlutaðeigandi skipum og bifreiðum og ganga fyrir öllum
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iiðnllll veðum en lögveðum fyrir gjöldum til ríkissjóðs. Iðgjöld samkv. 112. og :l13.
gr. vegna byggingar húsa og annarra mannvirkja skulu og hafa sams konar veðrétt
í eignum þessum.

35. gr.
Tryggingaráð getur ákveðið, að auk þeirra frjálsu slysatrygginga, sem Trygg-

ingastofnuninni er heimilt að taka að sér samkv. 3. málsl. 1. málsgr. 135. gr. laganna,
skuli stofnunin einnig veita félagssamtökum íþróttamanna kost á að kaupa slysa-
tryggingu fyrir meðlimi sína, þegar þeir taka þátt í opinberri íþróttakeppni eða æf-
ingum og námskeiðum undir stjórn viðurkenndra íþróttakennara, enda fáist endur-
trygging fyrir a. m. k. 75% áhættunnar.

36. gr.
Þó að lífeyrisgreiðslur falli niður vegna fyrirmæla í 1. tölul. bráðabirgðaákvæða

laganna, haldast í fullu gildi ákvæði 16. gr. um hækkun lífeyris vegna frestunar it
lífeyrisgreiðslum.

37. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1951. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 115 1949, um

framlengingu heimilda í 1. nr. 92 1948.
Tryggingastofnun ríkisins skal eins fljótt og við verður komið eftir gildistöku

þessara laga láta semja og gefa út handbók um tryggingamál, er veiti aðgengilegt yfir-
lit yfir gildandi lagaákvæði um almannatryggingar, einkum réttindi og skyldur hinna
tryggðu og annarra aðila, er lögin snerta.

Greinargerð.
Frumvarpið er flutt samkvæmt ósk félagsmálaráðherra. Áskilja einstakir nefnd-

armenn sér að hafa óbundnar hendur um einstök atriði frv. og að bera fram breyt-
ingartillögur eða fylgja breytingartillögUm, sem fram kunna að koma. Frv. fylgdu
frá ráðherra eftirfarandi athugasemdir og skýringar:

Fyrir síðasta Alþingi var lagt frumvarp tillaga um breyting á lögum nr. 50/1946
um almannatryggingar og viðauka við þau. Það frumvarp var samið af trygginga-
ráði samkvæmt beiðni fyrrverandi ríkisstjórnar. Ekki náði frumvarpið fram að
ganga á síðasta Alþingi, en félagsmálaráðherra gaf þá yfirlýsingu um að hann
mundi á því þingi, er nú situr, leggja fram frumvarp, þar sem telmar yrðu til greina
ýmsar þær breytingar, sem ákveðnar voru í frumvarpinu 1949. Vegna breyttra
aðstæðna á margan hátt, og sérstaklega þó vegna vaxandi fjárhagsörðugleika ríkis-
sjóðs og sveitarfélaga, þótti ekki fært að taka upp í frumvarpið nú nein þau ákvæði,
sem sköpuðu Tryggingastofnuninni ný eða aukin útgjöld, þar sem ekki hefur þótt
fært að hækka framlög sveitarfélaga og ríkissjóðs til stofnunarinnar, og eru því
þau ákvæði úr fyrra frumvarpi, sem höfðu teljandi aukin útgjöld í för með sér,
felld niður úr þessu frumvarpi.

Frumvarpið, sem hér liggur fyrir, miðar því fyrst og fremst að því að sam-
ræma ýmis ákvæði tryggingalaganna, sem breytt hefur verið á undanförnum árum
með viðaukalögum frá ári til árs, færa grunnupphæðir hóta og annan lífeyri svo
og greiðslur allar, iðgjöld og framlög til samræmis við verðgildi peninga eins og
það er nú, svo og að kveða nánar á um ýmis ákvæði tryggingalagarma. sem ekki
hafa þótt með öllu tvímælalaus.

Um samningu frumvarpsins upphaflega og nauðsyn endurskoðunar trygginga-
laganna vísast til greinargerðar þeirrar, sem fylgdi frumvarpinu J 949 (þskj. III0,
1949) að öðru leyti en nú hefur sagt verið.

Rétt þykir að taka það fram, að gert er ráð fyrir því í frumvarpi þessu, að
vísitöluálag skuli greitt á grunnupphæðir bóta, eins og þær eru nú, þó svo, að aldrei
verði greitt hærra álag en 15%. í samræmi við þessa hækkun hafa iðgjöld verið
hækkuð nokkuð. Nemur hækkunin á iðgjöldum hinna tryggðu sem næst 15% frá
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því, sem nú er greitt, en iðgjöld atvinnurekenda hækka sem svarar 3%. Ekki er gert
ráð fyrir, að vísítöluuppbót verði greidd á framlög sveitarfélaga og ríkissjóðs, en
tryggingasjóði, sem nú hefur yfir allmiklu fé að ráða, ætlað að bera hallann, sem
af þessu kann að leiða, árið 1951, en ráðgert að taka síðar til athugunar, ef halli
þessi reynist verulegur, hvernig honum skuli eytt.

Vm einstakar greinar frumvarpsins skal þetta tekið fram:

I. kafli.
Vm 1. gr.

Starf heilsugæzlustjóra hefur þegar verið tekið upp með því verksviði, sem
greinin kveður á um. Heilsugæzlustjóri sinnir þeim störfum, sem áður heyrðu undir
deildarstjóra sjúkratryggingadeildar, auk yfirstjórnar læknamálefna og undirbúnings
heílsugæzlu. Þótti sjálfsagt að kveða á um starf þetta í lögum, svo og um afstöðu
heilsugæzlustjóra og tryggingayfirlæknis.

Vm 2. gr.
Starf sérfræðinganefndar, sbr. 2. mgr. 6. gr. almannatryggingalaganna, hefur í

reyndinni orðið harla lítið, enda þörfin fyrir slíka nefnd mun minni, eftir að skip-
aður hefur verið heilsugæzlustjóri auk tryggingayfirlæknis. Rétt þykir þó, að til sé
aðili utan stofnunarinnar sjálfrar, sem hægt sé að áfrýja til úrskurðum um orkutap
og örorkustig þeirra, sem ekki vilja una úrskurði starfsmanna stofnunarinnar um
þessi atriði. Er því lagt til, að nefndin starfi áfram með nokkuð breyttri skipan og
verkefni hennar verði einskorðað við þessa úrskurði.

Vm 3. gr.
Hér er lagt til, að Stéttarsamband bænda fái sömu aðstöðu til áhrifa á ákvörðun

slysatryggingargjalda og Alþýðusambandið og Vinnuveitendasamband íslands
hafa nú.

Vm 4. gr.
Samkvæmt lögunum skal kjósa trygginganefndir hlutfallskosningu á sarneigm-

legum fundi allra sveitarstjórna í hverju tryggingaumdæmi eftir hverjar sveitar-
stjórnarkosningar. Þetta hefur þótt fyrirhafnarsamt og kostnaðarsamt, og með þVÍ
að störf trygginganefnda hafa víðast hvar ekki reynzt meir-i en svo, að sýslunefndir
ættu að geta bætt þeim á sig, er hér lagt til, að sá háttur verði upp tekinn, nema
sýslunefnd kjósi heldur að fela sérstakri nefnd störfin, enda kjósi þá sýslunefnd
trygginganefndina. ÞÓ þykir réttara, þar sem sjúkrasamlag nær yfir heilt trygginga-
umdæmi, að samlagsstjórnin fari með þessi störf.

II. kafli.
Um 5. gr.

Í grein þessa eru teknar upp grunnupphæðir hóta frá Tryggingastofnuninni
samkv. II. kafla laganna og færðar til samræmis við þær grunntölur, sem almennt er
nú reiknað með síðan breytingar þær á launakjörum, sem lög nr. 22 1950 um gengis-
skráningu o. fl. gera ráð fyrir.

Þá er og heimilað, að úrskurða megi hjónum fullan einstaklingslífeyri hvoru
fyrir sig, ef þau eru eigi samvistum, þegar svo er ástatt sem í greininni segir.

Ástæðan til þess, að hjónum er ætlaður lægri lífeyrir en tveim einhleypingum, er
vitanlega sú, að talið er, að hjón geti jafnaðarlega komizt af með minna sér til frum-
færis. Sú ástæða er ekki fyrir hendi, þegar hjónin búa ekki saman. Samt þótti ekki
rétt að leggja til, að hjónum verði ávallt greiddur fullur einstaklingslífeyrir hvoru
um sig, ef þau húa ekki saman, þar sem slíkt gæti leitt til misnotkunar og stuðlað
að því, að hjón á ellilífeyrisaldri slitu sambúð. Hins vegar geta oft verið góðar og
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gildar ástæður til þess, að gömul hjón geti ekki haft sameiginlegt heimili, og er þessu
ákvæði ætlað að ná til slíkra tilvika.

Þetta ákvæði mun ekki hafa neina verulega útgjaldaaukningu í för með sér.

Um 6. gr.
Svo getur staðið á, að maður, sem misst hefur konu sína frá barnahópi, sé fyrst

í stað engu betur settur en kona, sem misst hefur mann sinn. því er lagt til. að heimilt
sé að greiða ekkli fullan barnalífeyri, en haldið skilyrðum síðustu málsgr. 23. gr.
fyrir heimildinni. Jafnframt er gert ráð fyrir, að heimildin verði einkum notuð fyrsta
árið eftir fráfall konunnar.

Upphæðir þær, sem Í greininni eru tilfærðar, eru fengnar þannig, að því er
snertir 1. og 5 tölul., að gömlu grunntölurnar ásarrit þeim föstu uppbótum, sem
greiddar eru á þessu ári, eru þrefaldaðar og síðan breytt svo, að þær séu deilan-
legar með tólf, en hin fasta uppbót, sem nú er greidd, nemur ]3.3% af hinum gamla
grunni. Aðrar upphæðir í greininni eru fengnar með því að þrefalda eldri grunn-
upphæðir.

Um 7. gr.
Samkvæmt núgildandi ákvæðum á ekkja, sem giftist aftur, rétt til barnalífeyris

í þrjú ár hið mesta. Aftur á móti eiga mæður óskilgetinna barna og fráskildar konur,
sem barnalífeyri fá samkvæmt úrskurði, óskertan rétt til barnalífeyris til 16 ára
aldurs barnanna, þó að þær giftist eða taki upp sambúð við karlmann. Á meðan
barnsfaðir er á lífi á Tryggingastofnunin að vísu endurkröfurétt á hendur sveitar-
félagi barnsföður eða barnsmóður og sveitarfélögin endurkröfu á hendur barns-
föður. En misréttið, sem í þessu felst, verður sérstaklega áberandi, ef barnsfaðirinn
deyr. Þá fellur niður endUrkrafan á sveitarfélögin, og í staðinn kemur krafa í dánar-
hú barnsföður, þ. e. a. s. lífeyririnn verður raunverulega óendurkræfur í flestum til-
fellum.

Það er því lagt til, að þetta misræmi verði leiðrétt og ákveðið, að barnalífeyrir
falli jafnan niður eftir þrjú ár, ef kona giftist, hvort sem um er að ræða ekkjubörn.
óskilgetin börn eða börn fráskilinna kvenna.

Um 8. gr.
Grein þessi var tekin upp í frumvarpið undir meðferð þess í efri deild á síð-

asta þingi.
Sveitarstjórnir hafa flestar hverjar verið óánægðar með það ákvæði, að Trygg-

ingastofnunin gæti krafið dvalarsveit barnsmóður um útlagðan barnalífeyri, og hafa
haldið því fram að krefja bæri beint framfærslusveit barnsföður og létta þannig
af sveitarstjórnunum því milliliðastarfi, sem þær hafa nú eins og lögiu eru fram-
kvæmd.

Við þessari beiðni er orðið með upptöku þessarar greinar, en vafalaust hefur
hún bæði vinnuaukningu og hækkuð útgjöld í för með sér fyrir Tryggingastofnunina.

Um 9. gr.
Samkv. 2. mgr. 32. gr. eru fjölskyldubætur ekki greiddar vegna barna, sem

barnalífeyrir er greiddur með, "eða greitt er með af öðrum, sem því svarar, sam-
kvæmt úrskurði". Þetta hefur verið skýrt svo, að óheimilt sé að greiða fjölskyldu-
bætur ekki einasta þeim, sem barnalífeyri fá, heldur einnig þeim, sem barnalífeyri
greiða samkvæmt úrskurði.

Sú undantekning, sem í frvgr. felst, hefur verið upp tekin samkvæmt tillögu
trygginganefndar Reykjavíkur.

Um 10. gr.
Grein þessi var tekin upp í frumvarpið undir meðferð þess it síðasta Alþingi.
Aðalbreytingin, sem í henni felst, er sú, að hér eftir skal öllum mæðrum greiddur

jafn fæðingarstyrkur úr tryggingasjóði, en samkvæmt núgildandi ákvæðum fá þær
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mæður, sem vinna utan heimils, hærri fæðingar styrk, nema þær séu giftar og eigin-
maðurinn teljist geta séð heimilinu farborða.

Ákvæði þetta, um að mismuna þannig mæðrunum, hefur sætt mikilli gagnrýni.
Jafnframt er lagt til, að ógift móðir, sem verður fyrir vinn ut jóni og tekjumissi

vegna barnsburðar og leggur fram úrskurð á hendur barnsföður fyrir barnsfarar-
kostnaði, skuli eiga rétt á því, að Tryggingastofnunin greiði henni til viðbótar sömu
fjárhæð og í greininni er gert ráð fyrir á mánuði í þrjá mánuði eftir reglum 34.
gr. laganna, en á þessari viðbótargreiðslu it Tryggingastofnunin endurkröfurétt hjá
barnsföður og sveitarfélagi á sama hátt og barnalífeyrir væri.

Þessi breyting hefur enga útgjaldaaukningu í för með sér fyrir Tryggingastofnun
ríkisins, því hér er um tilfærslu að ræða.

Um 11. gr.
Fyrri liður greinarinnar er sama efnis og 4. tölul. 1. gr. viðaukalaganna frá 28.

des. 1948. Þykir rétt, að það ákvæði gildi á meðan 92. gr. laganna kemur ekki til
framkvæmda vegna frestunar heilsugæzlukafIans.

Um síðari liðinn er það að segja, að þegar 67 ára maður eða eldri heldur áfram
störfum og sparar stofnuninni með því lífeyrisgreiðslu, virðist ósanngjarnt að synja
honum um sjúkrabætur, ef hann verður fyrir tekjumissi vegna veikinda, fyrir það
eitt, að hann er orðinn 67 ára.

Um 12. gr.
Það er oft illmögulegt, þegar atvinnurekendur eiga í hlut, að gera sér grein fyrir

því, hvers menn missa í af tekjum vegna veikinda eða hversu miklum tekjum þeir
halda þann tíma, sem þeir eru veikir.

Oft er helzt einhvern stuðning að finna í skattaframtali manna fyrir veikinda-
árið, og þvi er lagt til, að heimilt sé að fresta úrskurði þangað til það liggur fyrir.

Um 13. gr.
Reglan um lengri biðtíma atvinnurekenda, annarra en einyrkja, þegar um

sjúkrabætur er að ræða, olli talsverðum deilum, þegar lögin voru sett, og síðan hafa
heyrzt mörg andmæli gegn henni, einkum frá málsvörum bænda og samtökum
þeirra.

Þetta atriði hefur verið mikið athugað, en ekki hefur þótt fært að afnema mun
þann, sem gerður er að þessu leyti á launþegum og atvinnurekendum. Ástæðan er
einkum sú, hversu afar erfitt er að meta fjárhagstjón atvinnurekenda af skamm-
vinnum veikindum, sem og hin, að ætla má, að atvinnurekandi, sem nokkuð hefur
umleikis, standi allajafna nokkurn veginn jafnréttur, þótt hann sé veikur í mánuð
eða skemur.

Hins vegar er hér komið til móts við óskir þær, sem fram hafa komið um
breytingu á þessari reglu, með því að leggja til, að reglan um 5 vikna biðtíma gildi
aðeins um þá atvinnurekendur, sem kaupa svo mikla vinnu, að þeim beri að greiða
slysatryggingargjald af 52 vinnuvikum. 1 þessu sambandi er rétt að benda á 3. gr.
reglugerðar frá 21. des. 1946 og 27. gr. frumvarps þessa (sbr. 7. lið núgildandi við-
aukalaga), um það, hvernig meta skuli til vinnuvikna vinnu fólks, sem dvelur á
heimili foreldra sinna og vinnur þeim, en tekur lítið eða ekkert kaup (sjá aths. við
27. gr.),

Augljóst er, að ákvæði greinarinnar eykur mjög á erfiðleika i framkvæmd
sjúkrabótareglnanna.

Um 14. og 15. gr.
Í reyndinni hefur ekki þótt unnt að framfylgja stranglega ákvæðum þeim, sem

hér um ræðir, einkum þó ákvæðinu um tilkynningarfrestinn. Þvi er lagt til, að trygg-
ingaráði verði heimilað að víkja frá þessum ákvæðum.
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Um 16. gr.
Í grein þessa eru teknar upp grunnupphæðir slysabóta samkv. II. kafla laganna

og hinar eldri grunntölur færðar til samræmis á sama hátt og segir í athuga-
semdum við 5. gr. Þá er og heimilað að hækka örorkulífeyri samkvæmt 2. tölul.
þessarar greinar eftir sömu reglum og gilda um ellilífeyri, þ. e. um allt að 40 af
hundraði, ef bótaþegi þarf hjúkrunar eða umönnunar.

Um 17. gr.
Grein þessi var tekin upp í frv. á síðasta Alþingi að tilhlutun heilbrigðis- og

félagsmálanefndar Ed., eftir beiðni frá samtökum útgerðarmanna. Tilsvarandi ákvæði
var í slysatryggingalögum, en var fellt niður, þegar almannatryggingalögin voru
samþykkt.

Samkvæmt 32. gr. sjómannalaga (41j193(}) á skipverji, sem eigi er vinnufær
UlU lengri tíma vegna slysa, rétt á fullu kaupi frá útgerðinni í einn mánuð frá ráðn-
ingarslitum, sé hann stýrimaður eða vélstjóri, en í sjö daga, sé hann í annarri stöðu
á skipinu.

Samkvæmt greininni er orðið við þeirri ósk útgerðarmanna, að Tryggingastofn-
unin taki á sig greiðslu kaups eða aflahlutar fyrstu vikuna eftir afskráningu til allra
skipverja, og að hún fái þann aukakostnað, sem hér um ræðir, uppborinn með
sérstöku aukaiðgjaldi frá útgerðarmönnum, sem þá losna með öllu við kaupgreiðslur
til skipverja frá afskráningardegi.

Um 18. gr.
Hér er lagt til, að ákvæðin um barnalífeyri til þeirra, sem verða öryrkjar vegna

slysa við vinnu, verði færð til samræmis við hin almennu ákvæði almannatrygg-
ingalaganna um barnalífeyri, en samkvæmt gildandi ákvæðum getur barnalífeyrir
til slysaöryrkja orðið lægri en hinn almenni barnalifeyrir.

Um 19. gr.
Í 65. gr. laganna er svo ákveðið, að sækja skuli árlega um hvers konar bætur.

Þetta kostar allmikla vinnu hjá umboðsmönnum trygginganna og er varla nauðsyn-
legt til lengdar um allar tegundir bóta. því er lagt til, að það verði lagt á vald trygg-
ingaráðs, hversu oft skuli endurnýja umsóknir. Einkum er haft i huga, að fallið verði
frá árlegum umsóknum um ellilífeyri og endurkræfan barnalífeyri.

III. kafli.
Um 20. gr.

Í grein þessari felst frestun á framkvæmd heilsugæzlukafla almannatrygginga-
laganna til 1. jan. 1955, en kafla þessum hefur nú verið frestað frá ári til árs síðan
1947. Heilsugæzlustofnanir þær, sem gert er ráð fyrir, að bæjarfélögin komi upp, SYO

sem lækningastöðvar og heilsuverndarstöðvar, eru enn ekki fyrir hendi og engur
Iíkur til, að þær verði fullgerðar Í lok ársins 1951, eins og til var ætlazt, nema á ör-
fáum stöðum. En án þessara stofnana og nægilegra sjúkrahúsa er mjög erfitt, ef
ekki ókleift, að framkvæma ákvæði heilsugæzluknf'Ians eins og til er ætlazt. Sjúkra-
húsaskorturinn hér í Reykjavík, ásamt vöntun á lækningastöð og heilsuverndarstöð.
hlýtur sérstaklega að torvelda mjög allar heilsugæzluframkvæmdir. Það hefur komið
i ljós, að miklir erfiðleikar eru á því að ná viðhlítandi samningum við lækna sam-
tökin um fastar greiðslur og ákveða þeim gjaldskrá á þeim grundvelli, sem lögin
gera ráð fyrir, meðan fyrrnefndar stofnanir eru ekki komnar upp og bætt að veru-
legu leyti úr sjúkrahúsaskortinum. Bæjarstjórn Reykjavíkur hefur nú fyrir nokkru
gert áætlun um að reisa bæjarsjúkrahús og aðrar nauðsynlegar hei1sugæzlustofn-
anir, og er við það miðað, að þeim framkvæmdum verði lokið á árinu 1955. Hefur
Tryggingastofnunin þegar heitið nokkrum fjárhagslegum stuðningi til þessara fram-
kvæmda, og er frestunin við það miðuð, að stofnanirnar verði þá tilbúnar til notk-
unar.
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Um 21. gr.
Meðan frestað er heilsugæzlukafla almannatryggingalaganna samkv. 20. gr. er

nauðsynlegt, að III. kafli laga nr. 104/1943, um sjúkratryggingar. verði áfram í gildi,
en með nokkrum breytingum frá því, sem nú er, og eru þær teknar upp í þessa
grein:

Um 1. tölul. Nú hafa verið stofnsett sjúkrasamlög í 159 hreppum og kaupstöð-
um af 229. Mun láta nærri, að 10-12% landsmanna standi enn utan sjúkra-
trygginganna. Þess eru allmörg dæmi, að fólk, sem býr utan samlagssvæða og orðið
hefur fyrir þungum búsifjum af völdum sjúkdóma, leiti til trygginganna, án þess
að nokkuð sé hægt fyrir það að gera, annað en að greiða sjúkradagpeninga, sem
oftast hrökkva skammt fyrir kostnaðinum og koma þvi aðeins til greina, að um vinn-
nndi mann sé að ræða, sem orðið hefur fyrir tekjumissi. Hin dæmin eru: þó vafa-
laust fleiri, sem stofnunin fær enga vitneskju um. Rétt þykir því að leggja til, að
samlög verði nú lögboðin alls staðar þar, sem þau hafa ekki þegar verið stofnuð.

Um 2. tölul. Reynslan sýnir, að utan kaupstaðanna og einkum í sveitahreppum
eru samlögin yfirleitt of smá. Mörg dæmi eru um það, að einn eða tveir þungir sjúk-
lingar kosta lítið sveitasamlag árstekjur þess eða vel það. Er það ljóst, að sveiflurnar
í afkomu slíkra samlaga hljóta að geta orðið geysimiklar og rekstur þeirra á allan
hátt ótryggari en stærri samlaga. Er því æskilegt, að stuðlað verði að sameiningu
slíkra samlaga í stærri samlög. ÞÓ þykir varla fært að fyrirskipa slíka sameiningu,
nema verulegur vilji sé fyrir því í hinum einstöku héruðum, og er því það skilyrði
sett, að stjórnir % hluta þeirra samlaga, sem sameina skal, fallist á sameininguna.

Um 3. tölul. Samkvæmt gildandi ákvæðum ber sjúkrasamlögum að greiða lífs-
nauðsynleg lyf utan sjúkrahúsa að fullu, og önnur nauðsynleg lyf að % hlutum.
Hér er lagt til, að heimilað verði að draga nokkuð úr lyfjagreiðslum, einkum þegar
ekki er um lífsnauðsynleg lyf að ræða, sem notuð eru að staðaldri, en þó því aðeins
að tryggingaráð leggi til, að svo verði gert. Beiting þessa ákvæðis mundi bæði lækka
útgjöld sjúkrasamlaganna og draga nokkuð úr óþarfri lyfjanotkun.

Um 4. tölul. A undanförnum árum hefur það þráfaldlega komið fyrir, að gamal-
menni, sem þurft hafa á hjúkrun og sjúkrahúsvist að halda, hafa ekki getað orðið
aðnjótandi nægilegrar aðstoðar sökum þess, að þau lagaákvæði um sjúkrahjálp til
gamalmenna, sem nú felast að nokkru leyti í ríkisframfærslulögunum (I. nr. 78
1936), að nokkru leyti í sjúkratryggingalögunum (1. nr. 104 1943) og að nokkru
leyti í almannatryggingalögunum (I. nr. 50 1946), hafa aldrei verið samræmd, og
af þeirri ástæðu hefur nokkur hluti þessara gamalmenna orðið útundan. Hér er því
um það að ræða að brúa þetta bil aðallega með breyttri framkvæmd ríkisfram-
færslulaganna.

Aukin útgjöld Tryggingastofnunarinnar af ákvæði þessu verða óveruleg. Sjúkra-
samlögin mundu frekar hagnast á breytingunni, en útgjöld ríkisframfærslunnar
mundu' eitthvað aukast. Hins vegar er hér um svo mikið réttindamál að ræða vegna
gamalmennanna, að illverjandi er að láta það ástand, sem nú er í þessum efnum,
haldast áfram.

Um 5. tölul. Hér er lagt til, að hámark á framlagi ríkissjóðs og sveitarsjóða
samkvæmt 47. gr. laga nr. W4/1943 skuli vera 6(} kr. á ári.

Nú er þessum málum þannig skipað, að rikissjóður greiðir allt að 54 kr. á
hvern samlagsmeðlim. Þessi upphæð er fengin þannig, að hámarksgjaldið, sem í
lögunum er ákveðið 18 kr., er þrefaldað. Á þessa upphæð hefur Tryggingastofn-
unin greitt sjúkrasamlögunum vísitöluálag, sem að vísu hefur ekki enn fengizt
endurgreitt frá ríkissjóði. Meðalvísitala ársins 1950 mun verða sem næst 8% stigs,
og verði sú viðbót greidd úr ríkissjóði, mundi framlag ríkissjóðs í ár nema kr.
58.50 á samlagsmeðlim þar sem hæst er greitt.

Síðan frumvarp þetta var lagt fram fyrst, haustið 1949, hefur mikil hækkun
orðið á daggjöldum og verð á lyfjum einnig hækkað mikið. Það má því búast við,
að fjárhagsörðugleikar sjúkrasamlaganna fari vaxandi, og muni því þurfa að sjá
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þeim fyrir einhverjum auknum tekjum, auk þess sem nauðsynlegt er að gæta sem
mest sparnaðar í rekstri samlaganna.

Um 6. tölul. Árin 1948 og 1949 hefur Tryggingastofnunin, samkv. ákvæði i við-
aukalögum. greitt sjúkrasamlagsiðgjöld þeirra elli- og örorkulífeyrisþega, sem eigi
höfðu svo háar tekjur, að varðaði skerðingu lífeyris. Ákvæðið er sett vegna frestunar
heilsugæzlukaflans, en gamalt fólk og öryrkjar áttu að fá sjúkratryggingu án ið-
gjaldagreiðslu, þegar hann kæmi til framkvæmda.

Hér er lagt til, að ákvæðið verði rýmkað nokkuð, þannig að samlagsiðgjöld verði
greidd fyrir alla þá, sem einhvers lífeyrisréttar njóta, í stað þess, að nú nær ákvæðið
aðeins til þeirra, sem ekki hafa meiri tekjur en svo, að þeir eigi rétt á fullum lífeyri.

Um 22. gr.
Grein þessi er sama efnis og 3. liður 1. greinar núgildandi viðaukalaga og kemur

i staðinn fyrir 94. gr. almannatryggingalaganna. Upphæðin, sem heimilt er að nota
í þessu skyni, er í viðaukalögunum frá 1948 ákveðin 100 þús. kr., en er hér hækk-
uð upp i 300 þús. kr. á ári og þannig færð til samræmis við aðrar grunntölur.

Um 23. gr.
Grein þessi var tekin upp í frumvarpið undir meðferð þess á síðasta Alþingi og

miðar að því, að athugun verði látin fram fara á vinnugetu þeirra öryrkja, sem nú
eru í landinu, með það fyrir augum, að takast mætti að sjá þeim fyrir atvinnu við
þeirra hæfi.

IV. kafli.
Um 24. gr.

Í grein þessari eru fastákveðnar hinar nýju upphæðir iðgjalda og framlaga
til tryggingasjóðs samkv. IV. kafla laganna 2.-5.

Iðgjöld hinna tryggðu skv. 107. gr. laganna eru ákveðin sem næst 15% hærri
og iðgjöld atvinnurekenda skv. 112. gr. laganna sem næst 3% hærri en þau eru nú.

Heildarupphæð framlags sveitarfélaga er í gildandi viðaukalögum (nr. 92/1948)
ákveðin 3.6 millj. króna og á þá upphæð skyldi greitt vísitöluálag. sem var ~IOO,
og varð því hlutur sveitarfélaganna samanlagt 10.8 millj. króna, og er þeirri upp-
hæð haldið óbreyttri í frumvarpinu sem heildarupphæð framlags sveitarfélaganna.

Framlag ríkissjóðs samkv. 116. gr. laganna er í frv. nú ákveðið 17.4 millj. króna.
Þetta framlag er í fjárlögum ársins 1950 ákveðið 17.3 millj. kr.

Um 25. gr.
Í stað ákvæða þeirra um verðlags uppbætur og vísitöluálag, sem nú eru í gildi

samkv. 2. tölulið bráðabirgðaákvæða laganna, er í þessari grein lagt til, að hækka
skuli grunnupphæðir bóta samkv. lögum þessum til samræmis við vísitölu fram-
færslukostnaðar eftir þeim reglum, sem gilda um hækkun launa samkv. lögum nr.
22/1950, um gengisskráningu o. fl. ÞÓ má sú hækkun aldrei nema meiru en Hi%.

Hins vegar er ekki gert ráð fyrir þvi að greiða vísitöluálag á framlög sveitar-
félaga og ríkissjóðs, og halla þeim, sem við þetta kann að skapast, ætlað að lenda
á tryggingasjóði, þar til öðruvísi verður ákveðið.

Um 26. gr.
Grein þessi var tekin upp í frumvarpið undir meðferð þess á Alþingi og felst

i henni heimild fyrir sveitarstjórnir til að endurkrefja þá iðgjaldagreiðendur, sem
sveitarstjórn hefur orðið að leggja út iðgjöld fyrir. Ákvæðið er tekið upp vegna
þess, að nokkuð hefur borið á því, að iðgjaldagreiðendur við sæmilegar ástæður,
en sem greiða þó ekki tekjuskatt, misnotuðu þetta ákvæði laganna.
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Um 27. gr.
Greinin er sama efnis og 7. liður 1. gr. núg. víðaukalaga. Samkv. hinum tilvitnuðu

reglum er sá tími, sem börn dvelja á heimili foreldra sinna og vinna þeim kaup-
laust, aðeins reiknaður að % hluta til gjaldskyldra vinnuvikna. Sé kaup greitt, um-
fram fæði og dvalarkostnað. reiknast hverjar 150 kr. sem ein vika til viðbótar, unz
fullu iðgjaldi er náð.

Um 28. gr.
Greinin er sama efnis og 6. tölul. 1. gr. núgildandi viðaukalaga. Rökin fyrir þess-

ari heimild eru þau, að bæði slysatryggingagjöld fyrir 1946 og gjöld samkv. 113. gr.
fyrir 1947 voru miðuð við unnar vikur á árinu 1946.

Um 29. gr.
Innheimtu þessara framlaga hefur verið hagað þannig, að utan kaupstaða hafa

innheimtumenn ríkisins, sem jafnframt eru umboðsmenn stofnunarinnar, innheimt
framlögin samkv. samningi við stofnunina, en Í kaupstöðum hafa sjúkrasamlögin
haft innheimtuna á hendi, nema í Reykjavík, þar sem aðalskrifstofan innheimtir
framlögin beint. - Hér er lagt til, að sami háttur verði á þessu alls staðar it land-
inu og innheimtan fengin innheimtumönnum ríkisins, þó þannig, r1ð stofnunin
geti innheimt framlögin beint þar, sem það þykir henta.

Um 30. gr.
Grein þessi var tekin upp í frv. á síðasta Alþingi og fjallar um tekjuafgang

Tryggingastofnunarinnar. Er henni skylt að bera með sjóðum sínum allan ófyrir-
séðari tekjuhalla, og skal ekki gripið til ábyrgða ríkissjóðs meðan tekjuafgangur
er fyrir hendi í tryggingasjóði. Að öðru leyti þarfnast greinin ekki skýringa.

Um 31. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.

Um 32. gr.
Útgáfa tryggingarskírteina skv. 127. gr. hefur mjög takmarkaða þýðingu, á meðan

framkvæmd á heílsugæzlukaflanum er frestað, þar sem hinir tryggðu þurfa ekki að
sanna skil sín við stofnunina nema gagnvart stofnuninni sjálfri og umboðsmönnum
hennar. Er því lagt til, að framlengd verði heimildin í síðara hluta 9. tl. 1. gr. núg.
viðaukalaga til að fresta útgáfu nýrra skírteina. enda kostar árleg útgáfa skírteina
talsvert fé og mikla vinnu.

Um 33. gr.
Ákvæði þetta er framlenging á 11. bráðabirgðaákvæði almannatryggingalag-

anna, sbr. og 10. lið 1. gr.oftnefndra viðaukalaga.

Um 34. gr.
Greinin er sama efnis og 13. liður 1. gr. núg. viðaukalaga. Ákvæði þessi um lögveð

fyrir tryggingagjöldum voru sett samkv. ábendingu og óskum innheimtumanna
stofnunarinnar.

Um 35. gr.
Grein þessi var tekin upp í frumvarpið á síðasta Alþingi að tilhlutan heil-

brigðis- og félagsmálanefndar Ed. til þess að auðvelda tryggingar fyrir íþróttamenn.
Að öðru leyti þarfnast greinin ekki sérstakra skýringa.

Um 36. gr.
Í 16. gr. almannatryggingalaganna er ákveðið, að sé greiðslum ellilífeyris frestað

fram yfir 67 ára aldur, hækki árlegur lífeyrir hins tryggða um 5% fyrir hvert ár,
sem frestunin varir, þó ekki yfir 40 %. -- Það hefur verið talið vafasamt, að fól!k ,
sem vegna tekna it ekki rétt á lífeyri (sbr. hrb.ákv. 1), öðlist rétt til þessarar hækk-
unar fyrir þann tíma, sem það átti ekki lífeyrisréttinn.

Eðlilegt og sanngjarnt er, að fólk, sem heldur áfram að vinna og afla sér
tekna eftir 67 ára aldur og sparar stofnuninni með því útgjöld, sé látið njóta
þess með umræddri hækkun, þegar það lætur af störfum, enda skynsamlegt að örva
fólk á þann hátt til að leggja ekki árar í bát og leita til tryggínganna, fyrr en það
má til. Með ákvæði þessu er því slegið föstu, að reglan gildi einnig um þetta fólk,

Um 37. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.
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