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um frv. til I. um atvinnuleysistryggingar.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Það ástand ríkir nú á íslandi, að menn ganga atvinnulausir hundruðum saman
allan ársins hring. A framfæri þessara manna er fjöldi fólks, þ. á m. þúsundir barna.
Margt af þessu fólki hefur eflaust orðið að þola hungur og fleiri slíkar hörmungar
af völdum atvinnuleysisins. Slíkt ástand verður að sjálfsögðu ekki bætt til fulls
nema á einn veg: með því, að stjórnarvöldin geri skyldu sína og tryggi öllum mönn-
um næga atvinnu. En á meðan stjórnarvöldin bregðast þessari skyldu sinni verður
að leita annarra ráða til að hamla gegn hörmungum atvinnuleysisíns.

Frumvarpið um atvinnuleysistryggingar er fram komið vegna þessarar nauð-
synjar. Hefur alþingismönnum svo oft verið kynnt efni þess, að eldri er ástæða til
að rekja það í þetta sinn. En fullyrða má, að framkvæmd atvinnuleysistrygginga
er sú leið, sem óhjákvæmilega verður að .fara, ef bjarga á fjölskyldum atvinnu-
leysingjanna frá hungri og öðrum þeim hörmungum algerrar fátæktar, sem þær eiga
nú við að búa.

Samt hefur nefndin ekki getað orðið sammála um afgreiðslu þessa frv. Við
undirritaðir erum þeir einu nefndarmanna, sem vilja mæla með samþykkt þess.
Hinir vilja vísa frumvarpinu til ríkisstjórnarinnar.

Jónas Árnason er fylgjandi þeim hætti við framkvæmd málsins, sem frumvarpið
gerir ráð fyrir. Gylfi Þ. Gíslason tekur fram, að hann telur margt mæla með því,
að einum sjóði eða einni stofnun (og þá helzt Atvinnustofnun ríkisins, sem frv.
liggur fyrir Ed. um) yrið falin framkvæmd atvinnuleysistrygginganna um land allt,
þannig að auðveldara yrði að koma til hjálpar þeim stöðum, þar sem um sérstaka
atvinnuerfiðleika er að ræða. Hann óttast, að skipan sú, sem frv. gerir ráð fyrir,
muni ekki koma að fullu haldi fyrir slíka staði, t. d. Siglufjörð.

Hann vill þó ekki láta skiptar skoðanir um slík framkvæmdaratriði verða
þess valdandi, að hugmyndin um atvinnuleysistryggingar nái ekki fram að ganga
í einhverri mynd, ef þess er nokkur kostur, nú á þessu þingi, svo brýna nauðsyn
sem ber til slíkrar lagasetningar.

Hafa því þeir, sem minni hluta nefndarinnar skipa, orðið ásáttir um að leggja
til, að í ákvæði til bráðabirgða verði bætt fyrirmælum um, að lögin skuli endur-
skoðast í ársbyrjun 1954. Verði þá höfð sérstök hliðsjón af þeirri reynslu, sem
fengizt hefur, og tekið til athugunar, hvaða skipan verði talin heppilegust til fram-
búðar á atvinnuleysistryggingunum.

Vert er, að minnt sé á, að fjölmörg félög og samtök verkalýðsins hafa sent
Alþingi áskorun um að samþykkja þetta frumvarp. Seinast var slík áskorun sam-
þykkt á þingi Alþýðusambandsins nú fyrir nokkrum dögum.

Minni hlutinn leggur sem sé til, að frumvarpið verði samþykkt með eftir-
farandi

BREYTINGU:
Akvæði til bráðabirgða orðist svo:
Atvinnuleysissjóðir, sem stofnaðir verða og viðurkenningu hljóta á tímabilinu

frá gildistöku laganna og til 1. janúar 1954, eiga rétt á að fá greitt upp í stofnfé
sitt samkvæmt 8. gr. fjárhæð, sem nemi 200 krónum á hvern sjóðsfélaga. Að þessu
tímabili liðnu skal jafnframt efnt til endurskoðunar á lögum þessum. Skal við þá
endurskoðun höfð hliðsjón af reynslu þeirri, er fengizt hefur, og tekið til sérstakrar
athugunar, hvort heppilegra væri að fela einum atvinnuleysissjóði eða einni stofnun
atvinnuleysistryggingar um land allt.

Alþingi, 2. des. 1952.

Jónas Árnason,
frsm.

Gylfi Þ. Gíslason.


