
Nd. 404. Nefndarálit [10. mál]
um frv. til laga um atvinnuleysistryggingar.

Frá 2. minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Ég tel, að ekki megi dragast, að sett verði löggjöf um atvinnuleysistryggingar.
Það er að vísu frumstæðasta skylda ríkisvaldsins að sjá svo um, að í þjóðfélaginu
sé ekkert atvinnuleysi. En þegar ríkisvaldið bregst þeirri skyldu sinni, verður þjóðin
í heild að sjá þeim, sem atvinnuleysið bitnar á, fyrir lífvænlegum tekjum. Með at-
vinnuleysistryggingum verður m. Ö. o. að koma í veg fyrir, að atvinnuleysi valdi
beinni örbirgð og neyð. Stjórnarstefna núverandi ríkisstjórnar hefur verið og er
þannig, að atvinnuleysi hefur á ný haldið innreið sína í þjóðarbúskap Íslendinga
og farið vaxandi. Þess vegna verður nú að hefjast handa um ráðstafanir til að létta
þeim lífsbaráttuna, sem verða fyrir heimsókn þessa vágests.

Þegar almannatryggingalögin voru sett, var svo ráð fyrir gert, að sett yrði
löggjöf um Atvinnustofnun ríkisins, sem m. a. skyldi hafa atvinnuleysistryggingar
með höndum. Þær tillögur náðu þó ekki fram að ganga. En í þeim umræðum, sem
síðan hafa farið fram um slíkar tryggingar, hefur gætt nokkurs skoðanamunar á því,
hversu þeim skuli hagað. Sumir hafa talið skynsamlegast, að ein stofnun, t. d. At-
vinnustofnun ríkisins, hefði þær með höndum, en aðrir hafa álitið heppilegra að
styrkja atvinnuleysissjóði einstakra stéttarfélaga, og gerir frv. þetta ráð fyrir því.
Nægilega ýtarleg athugun hefur því miður ekki farið fram enn á þessum atriðum
og ekki heldur á ýmsum hliðum fjárhagsgrundvallar slíkra trygginga. Vegna þessa
hefur einn af þingmönnum Alþýðuflokksins, Haraldur Guðmundsson, flutt tillögu til
þingsályktunar um skipun nefndar til þess að semja frv. til laga um atvinnuleysis-
tryggingar. Slík nefndarskipun þyrfti ekki að verða til þess að tefja framgang máls-
ins, en mundi hins vegar vera því til mikillar tryggingar, að löggjöfin hvíldi á ör-
uggum og traustum grundvelli.

Nú er liðið að þinglokum og vonlaust að koma frv. gegnum báðar deildir. En
þingsályktunartillögu um skipun milliþinganefndar ætti að vera hægt að afgreiða.
Alþýðuflokkurinn mun því fyrst og fremst leggja áherzlu á að koma þeirri tillögu
fram og telur, að með því móti sé vænlegast að þoka atvinnuleysistryggingamálinu
fram á við. Tryggingaráð, sem heilbrigðis- og félagsmálanefnd leitaði umsagnar um
frv. þetta hjá, vildi ekki mæla með samþykkt þess, en lagði hins vegar með því, að
málið yrði undirbúið frekar, t. d. á þann hátt, sem gert er ráð fyrir í fyrrnefndri
tillögu.
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