
Nd. 436. Breytingartillögur [121. mál]
við frv. till. um breyt. á 1. nr. 5.0 1946, um almannatryggingar, og viðauka við þau.

Flm.: Gylfi Þ. Gíslason, Jónas Árnason.

1. Við 4. gr. Á eftir 4. gr. frv. komi ný grein, el' verði 5. gr., svolátandi:
Tryggingaráði skal heimilt að miða skerðingu eða niðurfellingu lífeyris

samkvæmt 2. málsgr. la. gr. laganna vð það, að lífeyrir og eftirlaun úr opin-
berum sjóði eða af opinberu fé og ellilífeyrir samkv. 15. gr. fari ekki samtals
fram úr upphæð, sem samsvarar lífeyri á I. verðlagssvæði að viðbættum f:í0%
af lífeyrisupphæð þess verðlagssvæðis, þar sem hlutaðeigandi er búsettur.

2. Við 5. gr.
a. Greinin orðist svo:

Grunnupphæðir hóta 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:
Ál.verðlagssvæði kr. 6624.00
Á 2. 4968.00

b. Fyrir einstaklinga og hjón, þegar annað fær lífeyri:
A1.verðlagssvæði .
Á 2. . .

2. Árlegur barnalífeyrir samkv. 20. gr. laganna:
Ál.verðlagssvæði .
Á 2. . .

3. Árlegar fjölskyldubætur samkv. 30. gr. laganna:
Á 1. verðlagssvæði .
Á 2. . .

4140.00
3105.00

2400.00
1800.00

1200.00
900.00



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

kr. 600.00 á mán.
450.00 - -

5, Hámark árlegra makahóta samkv. 38. gr. laganna:
Á1.verðlagssvæði .
Á 2. . .

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

Á 1. verðlagssvæði .
Á 2. . .

kr. 2484.00
1863.00

heimilis:
kr. 18.00 á dag
- 15.00-

b. Fyrir aðra:
Á 1. verðlagssvæði
Á 2.

kr. 15.00 á dag
- 12.00 - -

Nú eru hjón eigi samvistum, af heilsufarslegum astæðum eða öðrum
ástæðum, er tryggingaráð metur jafngildar, og er ráðinu þá heimilt að úr-
skurða hvoru hjónanna um sig fullan einstaklingslífeyri samkvæmt 15. gr.
laganna.

b. Á eftir greininni komi ný grein, svo hljóðandi:
Hámark lífeyrishækkunar, sem tryggingaráði er heimilt að veita vegna

sjúkleika eða ellilasleika samkv. 17. gr. laganna, skal miðast við 50 af hundr-
aði af lífeyrisupphæðinni, og má einnig veita hana mönnum, sem eru alger-
lega eignalausir og sökum fullkomins skorts á vinnugetu og einstæðings-
skapar geta eigi komizt af með venjulegan lífeyri.

Heimilt er tryggingaráði að binda hækkun samkvæmt þessari grein því
skilyrði, þegar um einstæðingsskap er að ræða, að stjórn þess sveitarfélags,
þar sem lífeyrisþeginn á heima, sjái honum fyrir viðunandi húsnæði gegn
leigu, sem ekki fari fram úr 25% af lífeyrisupphæðinni, enda hafi hann
verið búsettur í sveitarfélaginu óslitið eigi skemur en 2 síðastliðin ár.

3. Við 16. gr., tölulið 2 og 3 a.
í stað "kr. 4080.00" komi á báðum stöðunum: kr. 4140.00.

4. Við 21. gr., 5. tölulið. Liðurinn orðist svo:
Hámark framlags ríkissjóðs og sveitarsjóðs samkvæmt 47. gr. laga nr. 104

1943 skal vera 69 krónur á ári, auk hækkunar samkvæmt reglum um greiðslu
vísitöluhækkunar á kaup.

5. Við 24. gr. Greinin orðist svo:
Grunnupphæðir iðgjalda og framlaga til tryggingasjóðs samkv. IV. kafla

laganna 2.-5. skulu frá 1. janúar 1951 til ársloka 1954 vera sem hér segir:
1. Árleg iðgjöld hinna tryggðu samkv. 107. gr. laganna:

a. Kvæntir karlar:
Ál.verðlagssvæði
Á 2.

b. Ókvæntir karlar:
Á1.verðlagssvæði
Á 2.

e. Ógiftar konur:
Á1.verðlagssvæði
Á 2.

kr. 400.00
320.00

360.00
290.00

270.00
220.00

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. Fast framlag ríkissjóðs samkv. 116. gr. laganna:
18 millj. kr.

6. Við 25. gr. Greinin orðist svo:
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

vísitölu framfærslukostnaðar eftir sömu reglum og laun, sbr. 7. gr. laga nr. 22
1950, um gengisskráningu o. fl.

Iðgjöld samkv. 107. og 112. gr. og framlög samkv. 114. og 116. gr. laganna,
sbr. 24. gr. þessara laga, skulu innheimt með álagi samkv. vísitölu framfærslu-
kostnaðar í janúarmánuði ár hvert.


